Hjælpeliste til lørdag
Hvor/hvad
Stald

Opvarmningsbane

Opråber

Dommer

Skriver
Trækker

Cafeterie

Kage

Opgave
Antal
Holde ro i stalden, og sørge for at hestene ikke bliver
1
sadlet op og kommer på opvarmningsbanen for tidligt.
Man skal være hestekyndig og vide hvordan hovedtøj og
saddel skal sidde på hesten. I langt de fleste tilfælde
2
sørger parterne for, at deres ponyer/heste bliver striglet
og gjort klar. Sørge for at få elevhestenes/ponyernes
3
underlag skiftet, og de brugte vasket og hængt til tørre.
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. Man skal være hestekyndig.
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 behøver ikke være uddannet dommer, men skal
kunne vurdere, hvordan rytterne sidder på hestene og
hvor godt styr de har på dem. Rytterne vurderes indenfor
5 kategorier på en skala fra 1 til10
Skriver dommerens point og kommentarer på kritikkerne
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 stalden og som
portvagt. Trækkerne skiftes til de forskellige opgaver.
Man laver kaffe, pandekager, toast og lign. og betjerner
kunderne. Der er selvfølgeligt mulighed for at gå ned i
ridehallen 5-10 min., hvis ens barn skal ride mens man
har cafeterievagt (forudsat at bemandingen er på 2-3
personer).
Man bager en kage, som sælges i cafeteriet. Skal
afleveres i cafteriet lørdag mellem 14:00 og 14:30.

Tidspunkt (ca.)

Navn

13:30-16:30

Anne Kastrup

13:30-16:31

Eva Knudsen

13:30-16:32

Helle Stenberg

1

14:00-16:30

Hanne Hougaard Kjær

1

14:30-16:15

Dorte Hostrup Pedersen

1

14:20-16:15

Celine Sax

1

14:20-16:15

1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5

14:00-16:30

14:00-16:00

16:00-17:30

Rikke Pedersen
Katharina H. Wamberg
Frederikke Qvist Feldthaus
Sara Hougaard Kjær
Victoria Sophia Søgaard
Klara Baunell
Linda Larsen
Anne Marie Qvist Feldthaus
Christina Søgaard
Kristina Nielsen
Anne Kirstine Bluhm Pedersen
Karla Egede Finsen
Stine Stenløkke Bendtsen (romkugler)
Maria Thestrup Hansen
Hanne Hougaard Kjaer
Maria Hartmann Oldenburg
Karla Egede Finsen

Hjælpeliste til søndag. Endelige tidspunkter bliver meldt ud når startlisterne er klar
Hvor/hvad
Stald

Opvarmningsbane
Dommer
Skriver
Portvagt
Cafeterie

Kage

Opgave
Antal
Holde ro i stalden, og sørge for at hestene ikke bliver
sadlet op og kommer på opvarmningsbanen for tidligt.
Man skal være hestekyndig og vide hvordan hovedtøj og
1
saddel skal sidde på hesten. Rytterne sørger selv for at
gøre hestene klar.
Sørge for at rytterne kommer på banen i den rigtige
1
rækkefølge og holde orden på opvarmningsbanen
Vi vil selvfølgeligt gerne have uddannede dommere, hvis
1
der er nogen blandt jer forældre/medlemmer, der er det
2
Skriver dommerens point og kommentarer på kritikkerne
1
2
Åbne og lukke for indgangen til ridebanen. Man skal
1
være min. 12 år
Man laver kaffe, pandekager, toast og lign. og betjerner
1
kunderne. Der er selvfølgeligt mulighed for at gå ned i
2
ridehallen 5-10 min., hvis ens barn skal ride mens man
3
har cafeterievagt (forudsat at bemandingen er på 2-3
1
personer).
2
3
1
2
Man bager en kage, som sælges i cafeteriet. Skal
1
afleveres i cafeteriet søndag mellem 9:00 og 9:30
2
3

Tidspunkt (ca.)

Navn

09:00-12:15

Stine Stenløkke Bendtsen

9:30-12:15

Michael Wamberg

09:50-12:30
12:20-14:45
09:50-12:30
12:20-14:45

Anne Charlotte Bak
Bente Lønfelt
Trine Andersen
Ditte Bak Steffensen

9:50-12:15

Jakob Nørgaard Andersen

9:00-11:00

11:00-13:00
13:00-15:00

Jeppe Svendsen
Christina Brandhof
Dorte Hostrup Pedersen
Helle Nørgaard
Nina Baunell
Maria Hartmann Oldenburg
Linda Larsen
Pia Holst
Marie Svendsen
Christina Brandhof
Helle Nørgaard

