
 
Funktionsområde – Teknisk Delegerede 

 
Teknisk delegerede (TD) autoriseres af de respektive disciplinudvalg og indstilles af den TD-
ansvarlige i disciplinudvalget. 
Ved ændring af kravene til TD eller hvis DRF vurderer, at en TD ikke udfører sit hverv efter 
reglementets bestemmelser eller dets ånd, kan autorisation fratages.  
Teknisk delegerede skal deltage i TD relaterede kurser udbudt af Dansk Ride Forbund min. hvert 2. år 
for at opretholde autorisationen.  

 

Før stævnet: 
TD skal stå til rådighed for stævnearrangøren med formidling, råd og vejledning med alt, hvad der har 
med reglement, propositioner, organisation (herunder tidsplan), officials osv. at gøre. 

  
Ved A- og B-stævner skal TD: 

• Såfremt der er en forudgående aftale med DRF inspicere stævnepladsen og faciliteter inden 
stævnet afvikles. 

• Indhente tidligere stævnerapporter fra DRF’s adm. via e-mail på TD@rideforbund.dk, inden 
stævnet afvikles. 

• Hvis muligt, inspicere og godkende materiel, konkurrenceplads/-erne og opvarmningsbane/-rne. 

• Godkende sikkerhed for rytter, heste/ponyer og publikum, herunder forhold som trafik, læge, 
dyrlæge og smed. 

• Godkende staldforhold, herunder dopingbokse. 

• Godkende infrastruktur (parkering lastbiler, el., toiletforhold m.v.). 

• Godkende tids- og bemandingsplan. 
  
Under stævnet skal TD: 

• Sikre opsyn med opvarmningsbanen/erne under stævnet. 

• Godkende tidtagningsmateriel og procedure for tidtagning. 

• Godkende foranstaltninger mht. læge, dyrlæge, smed og foranstaltninger for skadede 
ryttere/heste/ponyer. Skal være gennemgået inden stævnestart med stævnets ledelse. 

• Godkende opstaldning og sanitære forhold. 

• Sikre, at reglementets bestemmelser overholdes. 

• I samråd med stævnets banedesigner nedjustere forhindringerne, hvis vejrlig, bundforhold, 
forhindringernes art eller placering eller andre forhold måtte give anledning dertil. 

  
Efter stævnet: 
TD skal i samarbejde med øvrige officials skrive en rapport om stævnet, som indsendes til Dansk Ride 
Forbund (A- og B-stævner, samt military, voltigering og distancestævner) eller distriktets 
stævneansvarlige (C-stævner). For military gælder det også, at der skal udfyldes faldrapport, såfremt 
der er behov for dette ved det enkelte stævne. TD gennemgår detaljeret rapporten sammen med 
stævnearrangøren, inden den afsluttes i sin endelige version.  
I alle tilfælde, hvor TD har anbefalet sanktion overfor en rytter, skal rapporten indeholde indberetning 
herom. Rapporten samt eventuelle indberetninger indsendes til Dansk Ride Forbund via e-mail til 
TD@rideforbund.dk senest 8 dage efter stævnets afslutning. 
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