Hjælperoversigt til Juleelevstævne 2021
Hjælpeliste til lørdag d. 11/12
Hvor/hvad
Stald

Opråber

Trækker

Opvarmningsbane

Dommer
Skriver

Opgave
Antal
Holde ro i stalden, og sørge for at hestene ikke bliver
sadlet op og kommer på opvarmningsbanen for tidligt.
1
Man skal være hestekyndig og vide hvordan hovedtøj
og saddel skal sidde på hesten. I langt de fleste tilfælde
sørger parterne for, at deres ponyer/heste bliver striglet
2
og gjort klar.
Man råber programmet op for holdene, så de ved hvad
de skal ride. Man skal kunne læse et LD/LC dressur
program og vide hvad øvelserne betyder.
Man trækker de ryttere, der gerne vil have trækker. Man
skal kunne trække både de store og de små ponyer. Når
man ikke trækker hjælper man til i talden og som
portvagt. Trækkerne skiftes til de forskellige opgaver.

Sørge for at holdene kommer på banen i den rigtige
rækkefølge, at hestene går i en fornuftig rækkefølge, at
de, der har behov for det, får en trækker og holde orden
på opvarmningsbanen.
Dømmer hver rytter på holdene ud fra 5 kriterier: Kontrol
af hest, sæde, hænder, ben, samlede opstilling
Skriver dommerens point og kommentarer på
kritikkerne

Tidspunkt (ca.)

Navn

13:30-16:30

Line Marie Jørgensen

13:30-16:30

Ricka Hea

14:30-16:10

Charlotte Højstrup

1
2
3
4
5
6
7

14:00-16:10

Klara Bastholm
Anna Lun Larsen
Katharina Wamberg
Frederikke Nørgaard
Frederikke Qvist Feldthaus
Sara Hougaard Kjær
Victoria Søgaard

1

14:00-16:30

Isabella Frigaard Rasmussen

1

14:30-16:10

Dorte Hostrup Pedersen

1

14:30-16:10

Dagmar Maglekær Jensen

1

Hjælpeliste til søndag d. 12/12
Hvor/hvad
Stald
Opvarmningsbane
Portvagt
Dommer
Skriver

Opgave
Holde ro i stalden, og sørge for at hestene ikke bliver
sadlet op og kommer på opvarmningsbanen for tidligt.
Sørge for at rytterne kommer på banen i den rigtige
rækkefølge og holde orden på opvarmningsbanen
Åbne og lukke for indgangen til ridebanen. Man skal
være min. 12 år
Dømmer de enkelte klasser efter DRFs retningslinier
Skriver dommerens point og kommentarer på
kritikkerne

Antal

Tidspunkt (ca.)

Navn

1

9:00-12:15

Stine Stenløkke Bendtsen

1
2

9:30-12:15

Michael Wamberg

1

10:00-12:15

Mads Damgaard

1
2
1
2

10:00-12:30
12:30-14:45
10:00-12:30
12:30-14:45

Bente Lønfeldt
Mathilde Dieperink
Ditte Bak Steffensen
Dorte Hostrup Pedersen

