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1 Forud for stævnet kontaktes stævnearrangøren og evt. øvrige officialskolleger efter behov  
2 Husk at kontrollere tidsplan og propositioner (inkl. doteringer).  
3 Sæt dig ind i stævnetype og om evt. særlige klasser og mesterskaber.  
4 Bestem forud for stævnet hvor du vil lægge fokus (kontrol af udstyr, vaccinationer, licens – ved 

mesterskaber startberettigelse /udelukkelse) 
 

5 Er der områder inden stævnet hvor du er i tvivl, kontakt TD ansvarlig/DRF.  
6 Mød op frisk og klar til opgaven – i god tid inden 1 klasses start.   
7 Hils personligt på de andre officials – dommer / banedesigner samt sekretariat.  
8 Equipe – tjek officials og stævnejury er indberettet og synlige på Equipe  
9 Skab et overblik over stævnepladsen og især ind/udridning fra opvarmningsbanen – sikkerhed 

mellem hest/pony – publikum/ryttere 
 

10 Sikre opsyn på opvarmningsbanen under stævnet.  
11 Vær synlig uden at gå i vejen. Bevæg dig rundt på hele stævnepladsen.  
12 Vær venlig og imødekommende.  
13 Grib ind i alle former for misbrug af heste, aggression, usportslig opførsel og unfair konkurrence.  
14 Til enhver tid vær ærlig og upartisk.  
15 Vær en medspiller og støt såvel ryttere som stævnearrangøren.  
16 Udvis en positiv, rolig og selvsikker attitude.   
17 Kommuniker med ryttere på en rolig måde og i en ordentlig tone. Ved børn/unge: inddrag forældrene.  
18 Vær respektabelt påklædt og bevidst om, at du repræsenterer Dansk Ride Forbund.  
19 Sørg for, at der tages hensyn til hinanden. Ikke for mange på opvarmningsbanen ad gangen.  
20 Kontrol af næsebånd og andet udstyr gøres i dialog mellem TD og rytter.  
21 For spring: Kun det materiel, der er stillet til rådighed på opvarmningsbanen, må springes.   
22 For spring: Heste: Der må rides med glidetøjle på opvarmning men ikke springes (spring er også 

bom på jord eller kryds).  
Ponyer: Glidetøjle ikke tilladt. 

 

24 For spring: På opvarmningen må der springes +10 cm mere en klassens fordring, dog aldrig højere 
en 160 cm. 

 

25 For spring: Ryttere under 18 år: skal ride med sikkerhedsvest. Sikkerhedsvest der udløses ved 
gaspatron skal være monteret ”rygskjold”. 

 

26 For dressur: Sporer er altid frivilligt. Hvis der benyttes sporer gælder følgende for ponyryttere: 
Sværhedsgrad 0-2: max. 2 cm 
Sværhedsgrad 3-6: max 3,5 cm                                        

 

27 For dressur: Længden på pisk. 
Pony: max 100 cm 
Hest: max 120 cm 

 

28 På sidste stævnedag skal stævnerapporten gennemgås med stævnelederen. 
Husk at få input fra såvel ryttere, øvrige officials samt arrangerende klub. 
Sørg for at rapporten gennemgås i god tid inden stævnet slutter, ikke hvor sekretariatet har 
travlt. 

 

29 Stævnerapporten skal beskrive forhold under stævnet som primært kan støtte stævnearrangøren 
klubben frem mod næste stævne. 
Husk at stævnerapporten benyttes af DRF med henblik på tildeling af kommende stævner. 

 

 


