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Banchef
Innan tävling.
•

Hör med tävlingsansvarig vem som ansvarar för harvningen.
◦ Vilka tider ska det harvas?

Brukar harvas innan tävlingen och i pausen. Om det ska harvas i pausen behöver du ha koll på när
pausen är, att tiden stämmer och ha en konversation med den som är ansvarig över harvningen.
◦ Om tävlingen går över flera dagar harvas det mellan dagarna, stäm av om detta sker på
kvällen eller morgonen.
◦ Hör med tävlingsansvarig eller ansvarig över harvningen om gummiflis ska harvas och i
så fall vilken tid med hänsyn till framridningen och eventuella lektioner.
När det ska harvas ska traktorn komma in i båda ridhusen. Underlätta för den som harva genom att
öppna och stänga dörrar, ta bort staket / röja under hinder osv.
•

Hör med tävlingsansvarig vem som bygger in banan och när.

•

I Dressyren ska staketen vara korrekt storlek och stå rakt, kontrollera detta

•

I Hoppningen ska hindren stå korrekt, se snygga ut och vara inflaggade, kontrollera detta

•

Bokstäverna i dressyren / numren i hoppningen ska vara tydligt markerade.

•

Om blommor används se till att de är hela och rena.

Under tävlingen
•

Ha koll på att tävlingsbanan ser snygg ut och åtgärda om något behöver åtgärdas ex en häst
sparkar på staketet eller river ett hinder.

•

I Dressyr ska staketen sopas i pausen, detta hjälper städ och kurir till med. Du behöver alltså
ha koll på vilken tid det är paus och meddela detta till den som är ansvarig över städ och
kurir eller direkt till de som är städ och kurir.

•

I Hoppning ska höjden kontrolleras på hindren samt krattas på utsatta områden.

•

I Dressyr sitter du på läktaren, i Hoppningen står du inne på banan.

•

Säg till de som sätter sig i trappan på läktaren. Ha koll att det är ordning på läktaren, skräp
kastas och att ingen stör eller skrämmer hästarna.

Efter tävlingen
•

Se till att många hjälps åt med att bygga ut banan. Detta är allas ansvar!

