Opgavebeskrivelse stævne
Til Rideskolestævnerne, skal alle deltagere (hestepassere eller opstaldere) hjælpe til. Mindst en gang pr.
rytter, og mindst en time, før eller efter egen start.
Hvad får jeg ud af det? Du får glæden ved at hjælpe til og være en del af stævnet. Hvis ikke vi har hjælpere,
har vi heller ikke muligheden for at afholde rideskolestævner for de glade rideskoleryttere. Der har været
stor efterspørgsel omkring, hvad de forskellige hjælpere laver til et Rideskolestævne. Derfor kommer nu en
kort beskrivelse af hjælpernes mange forskellige opgaver.

Sekretariat
I sekretariatet styres hele stævnet. Startende ryttere kan stille spørgsmål, der er kontakt til dommere,
efteranmeldelser, afmelding mv. Det er også her præmieoverrækkelsen og præmier gøres klar. Det er en
opgave som stævneudvalget varetager, der kan dog være brug for en ekstra hånd. Her kan opgaverne bestå
i at taste tal fra protokollen ind på computeren, printe osv. Der vil altid være en fra stævneudvalget til
stede, som kan hjælpe. Denne opgave, giver mulighed for at lære mere om hvordan et stævne fungerer bag
ved.

Bane personale
2-3 stk. + banebygger, inddeles efter klasser.
Inden klassen:
-

Flytter spring som beskrevet af bane bygger, bane bygger hjælper til og svarer gerne på spørgsmål.
Flytter på numre og flag (rød er altid i højre side, den vej som springer skal springes).
Retter højden op eller ned på springene, (1 hul = 5 cm), bane bygger er på banen og hjælper, svarer
gerne på spørgsmål.
Flytter start og mål, samt tjekker at tidtagning ”rammer” hinanden.
River bunden foran, bagved spring og i hallens ender, hvis bunden bliver løs og ujævn.
Samler selvfølgelig efterladenskaber op, hvis der skulle være på banen.

Under klasserne:
Står stille og forholder sig roligt ved et eller flere spring.
-

-

Når der falder en bom på jorden, markeres med en hånd i luften, derefter samles den/de faldne
bomme op, dette gøres stille og uden at forstyrre rytteren, det vil sige IKKE hvis rytteren er på vej
hen imod et spring lige ved siden af eller rider forbi dig mod et spring.
Ved ”Showklasser” og pony, skal der sættes op og ned i højden på springene, der fortælles hvornår
dette skal gøres.

Efter sidste rytter:
Her hjælper man selvfølgelig hinanden med at rydde alle spring op, så støtter, bomme og fyld kommer
pænt på plads på vognene.
Man behøver ikke have været banepersonale for at hjælpe til med oprydningen. Her er alle hænder
velkommen, jo flere vi er, des hurtigere og lettere bliver vi færdige.

Dommertårn
I dommertårnet er det vigtigt inden stævnestart, at der bliver gjort rent, luftet ud, sat varme i aftenen
forinden eller tidlig inden stævnestart. Der sidder 3-4 personer i tårnet, 1 speaker, 1 skriver, 1 tidtager og
en udefra kommende uvildig dommer.

Speaker
Speakere, bruges i alle klasser. De kalder de startende på banen i startrækkefølgen og læser resultaterne op
for klasser. Det er også her der gives meddelelser fra f.eks. sekretariatet, køkkenet eller efterlysninger. Og
der skal takkes sponsorer og kaldes til præmieoverrækkelse.

Skriver
Skrivere, skal bruges både til dressurstævne og springstævner.
Til dressur stævnerne sidder man sammen med dommeren og skriver de karakterer ned dommer fortæller
til de enkelte øvelser. Man skal også skrive de kommentarer ned, som dommeren kommer med til de
enkelte øvelser.
Til springstævnerne sidder man sammen med dommeren og skriver de antal fejl ned, som rytterne evt. får i
løbet af en bane og den tid, som der rides på. Det er alt sammen noget dommeren fortæller.

Tidtager
Som tidtager, sidder du enten med en lille maskine med to knapper for at starte og slukke tidtagningen og
taster fejl ind, eller manuelt med et stopur.

Sløjfeuddeler
Ved springstævnerne, er der nogle klasser, hvor alle som rider en fejlfri runde får en sløjfe. Sløjfeuddeleren
står ved udgangen af banen og giver rytteren en sljøfe, hvis dommeren siger at rytteren er fejlfri. Alle kan
være med.

Præmiehjælper
Der skal til præmieoverrækkelsen bruges hjælp til at gøre præmier klar, overrække rosetter og gaver, samt
tage billeder. Der vil altid være en erfaren, som har det overordnede overblik til præmieoverrækkelsen.
Mellem klasserne plejer præmiehjælperen at hjælpe stævneudvalget med små opgaver. En opgave alle kan
hjælpe med, både børn og voksne.

Kritikhenter
Til dressurstævner, skriver dommeren en protokol, hvor den startende rytter får point for hver øvelse. Når
rytteren er færdig med sit program, skal protokollen hentes hos dommeren i dommertårnet og afleveres i
sekretariatet. En god begynder opgave, som både børn og voksne kan hjælpe med, samt mulighed for både
at hjælpe og se en masse flotte ridt.

