
Hvad skal man kunne som hjælper til dressurstævne:  

  
Skriver: Man sidder sammen med en dommer og noterer den karakter, rytteren får af dommeren ud 

for hver øvelse, på en ”kritik”. Desuden evt. en kommentar. F.eks. ”5, manglende bærring” Dommeren 
bestemmer, hvad der evt. skal stå. Nogle dommere foretrækker selv at notere de nederste 4 - 5 
karakterer, men hvis ikke det er tilfældet, skal man være opmærksom på, hvad det skal ganges op med. 
Er det 1, 2 eller 3, så karakteren 7 kan f.eks. blive både 7, 14 og 21 i de nederste. Dette kan ses på 
kritikken. Det er en fordel, hvis man ved hvad en kritik er og kan skrive hurtig. Kritikker til alle 
programmer kan som forberedelse printes, fra DRF’s hjemmeside og læses igennem inden tjansen.    
  

Regner: Man regner karaktererne sammen fra kritikken, som regel i et Excel regneark, men eller på en 

regnemaskine med papirstrimmel. Husk at tjekke om karaktererne på papirstrimlen stemmer overens 
med dem på kritikken. Der regnes også en samlet procentsats ud. Man sidder i sekretariatet eller i 
”huset” og får kritikken af en kritikhenter, og efter udregning afleveres den til taster. Det er vigtigt, at 
man lige dobbeltchecker resultatet, da det jo har direkte indflydelse på den enkelte rytters placering. 

  
Speaker: Man kalder rytterne på banen og siger resultatet for foregående. F.eks. ”Næste rytter i 

klassen er Karen Bæktoft på Stjerne, Hanne Hundtrund og Krikke bedes holde sig klar. Foregående rytter 
Kurt Kist og Krampe opnåede 142 point, svarende til 68,49%” Derudover kaldes rytterne til 
præmieoverrækkelse når klassen er færdig. Man sidder placeret i ”huset” og har en mikrofon.  

  
Taster: Man taster ekvipagens point/procent ind i stævnesystemet via en pc således, at det kommer på 

live.rideforbund.dk. Lidt pc forståelse er godt. Man sidder i sekretariatet eller i ”huset”.  
  

Kritikhenter: Henter kritikken hos dommeren og bringer den til regnecentralen, hvor den regnes (af 

regneren). Efter den er regnet, skal den i sekretariatet. Ved indendørs stævner åbner kritikhenteren 
desuden banen i hjørnet ved udgangen, så rytteren kan ride ud der. Kan klares af små som store. Man 
står ved banen som udgangspunkt.  

  
Skranke - sekretariatet: Man tager imod rytterne, og tjekker om de skylder penge, eller om vi 

skylder dem penge. Derudover står man for at lave præmiekurv med rosetter og evt. sponsorpræmier, 
samt lave præmieoverrækkelse. Man modtager hjælpere, og anviser hvor de skal være. (husk at der 
altid skal ligge en hjælperliste ved skranken) Man svarer på diverse spørgsmål og klarer små problemer 
ang. Stævnet. Kræver høflighed og lidt kendskab til stævneafholdelse.  
  

PC - sekretariatet: Printer startlister, resultatlister osv. fra stævnesystemet, samt taster evt. 

ændringer og efteranmeldelser ind. Derudover laves præmiekurv med rosetter og evt. sponsorpræmier 
klar til præmieoverrækkelse. Kræver at man bliver sat lidt ind i stævne systemets program, men det er 
ikke så svært, hvis man er vant til at arbejde med pc.  
  

Cafeterie:  
I cafeteria betjener man kunder med salg af drikkevarer og mad. Man hjælper med opfyldning og lidt 
madlavning. Du skal være serviceminded, have sans for renlighed og kunne sætte dig ind i betjening af 



et simpel kasseapparat.  
Obs. Cafeteria udvalg søger deres hjælper på et separat opslag.  

  


