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Tävling       Plats       Datum       
 
Checklistorna på följande sidor kan användas i lämpliga delar beroende på tävlingens 
omfattning. 
 

Tävlingledare, domare och sekretariat 

 Namn Mobil 

Tävlingsledare:       

Överdomare1): 
ska vara godkänd domare2) med 
ingående kännedom om reglerna 

            

Id-läsare/kontrollant:       

Sekretariat:       
 
 
 
1) Överdomarens uppgifter: 

• Skall besikta tävlingsbanan och vid behov se till att eventuella oklarheter korrigeras 
samt kontrollera straffri tid och maxtid. 
Anmärkning:  
Tillräcklig tid måste finnas för att korrigera eventuella oklarheter före bangenomgång. 

• Överdomaren har till uppgift att tillsammans med övriga domare och funktionärer 
ansvara för att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt enligt JUF:s TR för 
skogskörning med häst.  

• Instruera tävlingsdomare, banfunktionärer, tidtagare och sekretariatspersonal.  
Hålla kontinuerlig kontakt med sekretariatet under pågående tävling. 

• Ansvara för offentliggörande av resultatsiffror.  

• Utse domarjury som behandlar eventuella protester och osportsligt uppträdande, 
vid oenighet i domarjury väger överdomarens röst tygst.  
Protest skall behandlas omgående och resultatet offentliggöras.  

• Ansvara för att kuskar och deltagare blir informerade vid besiktning av 
tävlingsbanorna. 

 
 
2) Godkänd domare: 

• Listor över godkända domare finns på JUF:s hemsida. 
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Domare och funktionärer på tävlingsbanan 

 Namn  Mobil 

Station 1 

Domare             
Skrivare             

Station 2 

Domare            

Funktionär            

Funktionär            

Station 3 

Domare            

Funktionär            

Funktionär            

Tidtagare            

Tidtagare            

Station 4 

Domare            

Funktionär            

Mätlagschef            

Stockrullare            

Stockrullare            

Station 5 

Domare            

Funktionär            

Funktionär            

Ordonans: 
(samlar in 
bedömningsprotokoll)

            

 
Överdomaren i samråd med tävlingsledare ansvarar för att funktionärerna är utbildade för 
sina uppgifter. 
Alla funktionärer och domare måste finnas kvar till prisutdelningen, för eventuella protester.
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Funktionärer runt tävlingsbanan och övrig personal 

Runt tävlingsbanorna Ansvarig/namn/kommentar 

Speaker: 

Veterinär: 

Ansvarig för priser och prisbord: 

Ansvarig för transporter och 
förflyttning av funktionärer: 

      

Ansvarig för stallutrymmen: 

Stallvakter: 

Personal till byggande av 
tävlingsbana: 

      

Ansvarig för kuskar och 
medhjälpares boende:

      

Ansvarig för funktionärer och 
domares boende: 

      

Mat till tävlande: 

Mat till domare och funktionärer: 

Avspärrningar för publik 
respektive hästar: 

      

Toaletter: 

Papperskorgar: 

Försäljning: 

Parkering: 

Reserver/övrigt: 
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Utskick till Datum för utskick Kommentar 

Kuskar      

Domare      

Sekretariatspersonal      

Funktionärer      

Stallpersonal      

Ordonans      

Speaker      

Veterinär      

           

           

           
 
Meddela; tider, boende, uppstallning, kostnader, reseersättningar, festarrangemang m m. 
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Material till tävlingen Ansvarig/kommentar 

Vagn, doning, kälkar, körsax, snarkätting, linor och 
svänglar 

      

Handverktyg t ex: spett, slägga, såg, skruvdragare, 
skruv, hammare, spik, kratta 

      

Material till byggande av tävlingsmoment, t ex: 
• Stolpar 
• Linjemarkering, t.ex. sprayfärg, sågspån, sand 
• Rivbara markerings pinnar lämpliga längder  

0,5 m, 1 m och 1,5 m 
• Mätverktyg till station 4  

(stor vinkel samt spjut att trycka i marken) 
• Avspärrningslinor 
• Skyltar: numrerade samt röda och vita inkl 

skylthållare 
• Tavlor med stationsnummer 
• Tavlor med tillåten tid och maxtid 
• Tavlor med beskrivning av momenten från TR

      

Måttband eller mäthjul

Tumstockar 

Tidtagarur 

Handsaxar minst 3 st till station 4 och 5

Märkbrickor och häftpistol till 1:a stocken på station 4

Mätinstrument till station 4  

Markeringssticka till station 5  
(stopp vid liggande stock) och stor vinkel

      

Västar eller liknande till domare/funktionärer

Domarmärken med namnskylt (större tävling)

Sekretariatsvagn eller liknande 

Pärmar eller skrivunderlägg 

Pennor och radergummi 

Bedömningsprotokoll

Resultatprotokoll 

Skrivmaterial till sekretariatet och miniräknare

TR och förtydligande till domare 

Resultattavla 

Nummerlappar till kuskarna 
 


