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Svarar gärna på alla frågor
Funktionärsbeskrivning
Tävlingsledare – Sanna och Fanny
Detta är tävlingens platschefer. De har ansvaret och utbildningen för att genomföra tävlingar. De
övervakar tävlingens genomföranden så allt flyter på och ställer upp som problemlösare vid behov.
Tävlingsledarna ansvarar för att samordna banor och funktionärer så att det blir bra tävlingsdagar. Dessa
sköter övergripande frågor, har koll på vad som ska göras vid problem och vem som är ansvarig för vad.
Frågor som du får och inte kan svara på, hänvisa till dessa. Sanna och Fanny kommer ha varsin
walkie-talkie på sig.
Domare
Till tävlingen har domare bokats in som ritar banor och dömer ekipagen på banan. Domarna ska
behandlas som hedersgäster och de får gärna ha synpunkter om till exempel var hinderfixare och
tidtagare placeras.
Huvudsekretariat
I sekretariatet jobbar bland annat Sanna och Fanny som sköter startordningar, resultat, ekonomi,
strykningar, uppflyttningar med mera. På tävlingen skrivs startlistor ut och deltagarna anmäler sig själva
vid inropet. Resultatet kommer digitalt till en dator som dubbelkollas och skrivs ut, sätts upp och läggs ut
på internet.
Banchef (med agilitytävlingserfarenhet)
Banchefen ansvarar för en enskild bana och dess funktionärer. Den bestämmer tillsammans med domare
när klasser ska startas och när raster läggs. Banchefen ser till att tävlingen rullar på och att tävlingen
aldrig står stilla – när sista banvandringen är slut ska genast första start sättas igång. Under ansvaret
ligger att kolla så man har tillräckligt med funktionärer och att alla är på rätt plats i tid. Det är också den

person som instruerar funktionärerna. Vid ombygge av bana så ansvarar banchefen att domaren får den
hjälp han behöver. Banchefen ser även till att de hinder som används uppfyller domarens krav vad gäller
fastsättning och säkring. Personen följer tävlingsledarens direktiv om hur tävlingen ska genomföras. Som
funktionär är banchefen din arbetsledare. Banchefen kommer att ha en walkie-talkie på sig.
Banbyggare
Dessa hjälper domare och banchef att snabbt bygga om banan till nästa klass. Det är viktigt att
banbyggarna är beredda när nuvarande klass börjar gå mot sitt slut, det finns mycket tid att spara om
dessa är effektiva.
Inropare (med agilitytävlingserfarenhet)
Inroparen är den som ser till att det flyter på och att turordningen vid start följs. De tävlande anmäler sig
hos inroparen att de är klara för start och ska där kunna få information om var i ordning de är. Vid
strykningar och flyttningar måste inroparen hålla koll på vilka det påverkar och meddela dem om att
deras start är tidigarelagd eller fördröjd. En del av denna information framgår redan innan klassen startar
och då uppdateras tältets funktionärer innan start. Annars meddelar inroparen löpande till tältet (där
manuell skrivare, speaker och datasekreterare sitter) eventuella ändringar i startfältet. Detta kan hända
när det krockar med de andra banorna. Eventuella flyttningar läggs helst först eller i sist i klassen för att
inte krångla till det för mycket för andra funktionärer och tävlande, men var flexibel för önskemål. Har en
person två hundar i samma klass får dessa inte byta startordning. Har en person mer än en hund ska de
starta i samma halva av klassen. Löptikar får lov att tävla, men de startar på en särskild matta, denna
matta lägger inroparen på den plats som den startande vill starta på. Det är viktigt för tävlingens flyt att
när sista banvandringen är slut, börjar första start genast.

I tältet vid banan sitter följande fyra poster: Speaker, Manuell sekreterare, Datasekreterare, Ögon
Bra att använda keps eller solglasögon för att slippa bländning vid solljus när man sitter i tältet.
Speaker (med agilitytävlingserfarenhet).
Speaker är som det låter, den som talar. Den personen ansvarar för all information som behöver gå ut
från banan till funktionärer och tävlande. Under tävlingens gång informerar speakern om vem som tävlar
och dess resultat, vilka som står på tur att tävla och eventuella strykningar. Speakern informerar om
klassernas starttider, banvandringar mm. Det är viktigt att speakern är uppdaterad av inroparen för att
minska missförstånd. Speakern antecknar också resultaten på sina startlistor så att det finns ännu en
extra backup.
Manuell sekreterare.
Detta är sekreteraren i tältet. Denna person antecknar manuellt resultaten, både fel och tider för alla
ekipage, om datorerna skulle svika oss. Från skrivarens anteckningar, som dubbelkollas mot speakerns
och datorns anteckningar så skrivs resultatlistor ut. Viktigt att denna person är uppdaterad av inroparen.

Efter klassen ska datasekreterarens och den manuella sekreterarens anteckningar jämföras. Skrivarens
papper måste sparas, lämna in till tävlingssekretariatet.
Datasekreterare
Detta är samma som den manuella sekreteraren men denna person använder en dator. Där fylls
resultaten i löpande och uppdateras omedelbart till SBKtävling. Vid klassens slut förs all information över
till tävlingssekretariatet för sammanställning och prisutdelning. Datasekreteraren hålls uppdaterad av
manuella sekreteraren.
Ögon
Denna funktionär har ett enda viktigt jobb; vilket är att följa domaren med blicken under loppen och
upprepa högt för de andra i tältet vad han/hon dömer. Det finns endast tre tecken: 5 fel (öppen hand),
vägran (knuten hand), diskning (skiljer sig lite mellan domarna). Detta för att sekreterarna inte ska missa
något i samband med att de antecknar.
Manuell tidtagare
Denna sköter manuell tidtagning med stoppur som back up för den automatiska tidtagningen. Den blir
utposterad och instruerad av domaren eller banchefen. Den har även koll på den automatiska
tidtagningen så att den lyser på ett korrekt sätt. Det är väldigt viktigt att tidtagaren lyssnar på vad
speakern säger för tid och jämför med sin klocka så att det inte skiljer alltför mycket. Om ingen annan
koppelbärare är tillgänglig tar tidtagaren även kopplet och flyttar det från start till mål. Det finns mycket
tid att vinna om tidtagaren är snabb tillbaka till starten efter att målgången är klockad. Vid frågor
angående den automatiska tidtagningen, prata med banchefen.
Koppelbärare
Ansvarar för att kopplet, som den tävlande lägger/slänger ifrån sig vid start finns tillgängligt vid slutet när
hunden ska kopplas igen. Viktigt att koppelhållaren väntar tills ekipaget är på hinder 3-4 så att man inte
stör ekipaget på banan.
Hinderfixare
Det finns 2-3 hinderfixare på varje bana. De blir utposterade runt eller i banan för att snabbt kunna fixa
till rivna hinder. Hinderfixaren blir utposterad av domaren eller banchefen och får instruktioner om vilka
hinder den ansvarar för. Den som sitter vid säcken/platta tunneln ska rätta till den efter varje ekipage.
Det är viktigt att de som ansvarar för tunnlar har koll på att tunnelstöden ligger rätt och bra och att
tunnlarna inte har flyttat sig fram/bak/i sidled. Även om det är viktigt att rätta till hindren snabbt så är
det ännu viktigare att inte störa ekipaget på banan. Vid frågor, prata med banchefen.
Parkeringsvakt
Det behövs ett flertal personer som kan dirigera bilar rätt väg, och hålla koll på avlastningszonen. Här är
det viktigt att man möter deltagare och besökare med ett glatt humör!

Städgrupp
För att hålla området och arenan fräsch och trevlig behövs några personer som städar toaletter, plockar
skräp och tömmer sopkärl.
Campingansvarig
Välkomnar de tävlande som ska bo på Lindö (ca 40-45 st husvagnar, husbilar, tält). Karta över området
och platsangivelser kommer finnas. Visar de till rätt plats osv.
Under onsdagen den 1 juli kommer Fredriksskans förberedas för de 4 tävlingsdagarna. Nio banor ska
byggas, sopkärl ska utplaceras, skyltar ska sättas upp, tält ska sättas upp vid varje bana, det ska hämtas
och lämnas material och hinder från andra klubbar (gärna släp...)
Värdar
Värdar är vi ALLA, vi svarar på alla frågor med ett leende, vet vi inte svaret så letar vi reda på någon som
vet och följer personen dit. Vi är tillmötesgående och försöker hjälpa till att lösa problem, stora som små.
Sammanställning
Detta är en kort presentation av de poster som finns. Ibland händer det även att en del
funktionärsposter kombineras så att en av de funktionärer som har varit med länge har fler
arbetsuppgifter.
För dig som är funktionär: om du har frågor eller vill påpeka något, ta upp det med Sanna eller Fanny
innan tävlingen eller med din banchef under tävlingen!
Stort tack till alla fantastiska arbetande människor för att ni ställer upp!
Mer info om tävlingen går att följa via guldagility.se samt facebook.com/guldagility
Med vänliga hälsningar Guldagilitys tävlingsgrupp genom Sanna och Fanny

