Godtgørelse til Dansk Ride Forbunds officials i 2021
Ved alle danske stævner afholdt af rideklubber under Dansk Ride Forbund udbetaler
arrangøren følgende skattefri godtgørelse til Dansk Ride Forbund´s autoriserede
dommere og teknisk delegerede:
Disciplin
Spring og dressur
Dressur inkl. para

Officialstype
Teknisk Delegeret
(spring og dressur)
Dommer
Stildommer

Spring

Dommer

Spring

Stildommer

Military

Teknisk Delegeret
Terrænstildommer
Dommer
Teknisk Delegeret
Alle officials inkl. aspiranter med
dømmende funktion

Distance
Voltigering

Godkendt sats
250,- kr. ved 5 timer eller mindre
500,- kr. ved mere end 5 timer
250,- kr. pr. klasse, dog
højst 500,- kr. pr. dag.
Bemærk: altid 500 kr. ved mere end
20 starter ved frameldingsfristens
udløb
250,- kr. pr. klasse, dog
højst 500,- kr. pr. dag
250 kr. ved E-, D- og C-stævner.
Bemærk: ved mere en 6 timer dog
500 kr.
500 kr. ved A- og B-stævner
250,- kr. pr. klasse, dog højst 500,kr. pr. dag
500,- kr. pr. dag
250,- kr. pr. klasse, dog højst 500,kr. pr. dag

Godtgørelse til banedesigner/banedesigner-assistenter
Stævnetype
A-stævne

Godkendt sats pr. stævnedag
Maks. 1500 kr.

B- stævne

Maks. 1250 kr.

C-stævne

Maks. 1100 kr.

D-stævne

Maks. 750 kr.

Bemærkninger
Forberedelsesdage:
• Ved 3-dages stævner kan
medregnes afregning for 1
forberedelsesdag, der takseres
efter stævnets stævneniveau.
• Ved 4-dages stævner kan
medregnes afregning for 2
forberedelsesdage, der takseres
efter stævnets stævneniveau.
Dage defineres som de stævnedage
hvor banedesignere er i reel aktivitet.

E-stævne

A-, B-, C- eller D-banedesignere, der
bookes til et E-stævne, afregnes iht. Dstævnetakst
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Godtgørelse til officials hos private stævnearrangører
1250 kr. pr. stævnedag.

Godtgørelse til terrænbanebyggere og banedesignere ved militarystævner.
Højeste udbudte klasse til
militarystævnet
CNC3*

Godkendt sats pr. stævne

Bemærkninger

1.250 kr.

CNC2*

1.250 kr.

CNC1*/CNCP2*

1.100 kr.

Godtgørelse til terrænbanebygger ved
militarystævner aftales mellem
stævnearrangør og terrænbanebyggeren,
men må ikke overstige de ovennævnte
beløb.

CNC100/CNCP1*

750 kr.

CNC90/CNCP80

750 kr.

Springbanedesigneren kan yderlige
medregne en forberedelsesdag.
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