
Anbefalinger til planlægning og afvikling 
 
Rytterne skal opholde sig kortest muligt på stævnepladsen . 
❖ oplys 2 tider (1 tid til opvarmningsbanen og en tid til opvisningsbanen)  
❖ Sæt max antal af til opvarmningsbanen/af skridtning kan forgå på et andet areal 
❖ Max. Antal personer pr. hest (eks. Rytter + 1 hjælper) 
Husk at 
❖ hjælpere dommere, TD tæller med til hver arrangement/klasse 
❖ Staldområde  (box + 1hjælper) 
❖ p-områder 
❖ cafeteria (helst ude) max 50 incl. Personale 
 
Det er vigtigt at klasserne ikke overstiger max antal (bliver vigtig i springning) 
Hav en klasseoversigt  med antal startende og tydeliggør hvilke personer der hører med til klassen 
 
❖ dommer, skriver, tidtager o.s.v TD mel 10-15) klassen må så være på 35-40 
❖ 1-2 faste hjælpere pr. kl. på opvarmningen til at sætte spring op 
❖ En løsning kan være 2 opvarmningszoner pr. springklasse. 
 
 
Præmieoverrækkelse kan droppes 
Kritiker kan sendes digitalt 
Pengepræmier kan overføres mobil-pay/andre præmier må afhentes i sekrtariatet  
Rosetter kan evt. droppes  i hesteklasser 
Ændringer kan ordnes pr. tlf. /SMS 
Hold afstand i sekretariatet få ad gangen  
 
Anvisninger ifh til officials 
❖ Der skal være mulighed for håndvask/afspritning  
❖ Official skal have direkte adgang til sit ansvarsområde/kontakt til sekretariat om ankomst er telefon  
❖ Dressur dommere– afskærmning mellem skriver og dommer).  
❖ Dressur  brug samme skriver til samme dommer 
❖ Spring dommere – afskærmning  mellem dommer og hjælperene 
❖ Banedesignere – ved udendørsstævner afmærkedes et område til  banedesigner med bil 
❖ Ved indendørs afmærkes ligeledes et område til banedesigneren 
        Banedesigneren tegner banen og  af  sætter mærker for de enkelte spring  
        Banen bygges af klubbens hjælpere - Banen godkendes af banedesigner 
 
❖ TD – ved udendørsstævner afmærkes et område til TD +bil i således at der er udsyn til opvarmning- og evt. 

opvisningsbanen.  
❖ TD – ved indendørsstævner afspærres ligeledes et område ved opvisningsbanen  
        Det er så op til TD hvornår  stald, p-plads og stævnepladsen o.s.v inspiceres 
        Ved paskontrol TD medbringer selv hansker. Hvis ikke det drejer sig om mesterskaber vil det være nok        med 
stikprøver lige p.t. 
 
 TD kontakter klubben inden stævnet og drøfter  retningslinjer for afvikling og for officials. 
 
OBS! DET ER STÆVNEARRANGØRENS ANSVAR  AT FORSAMLINGSFORBUDDET PÅ MAX. 50 PERSONER OVERHOLDES 
 
 
VIGTIGT!  
 Rengøring af toiletter bør have høj prioritet.  Ligesom det er vigtigt at der kun benyttes papirhåndklæder . 
 
Er du er syg eller føler dig utilpas, så meld afbud .  Er det ikke muligt for dig at finde en afløser må du tilbyde tlf. 
kontakt (det sidste er kun mulig for TD’er) 
 
Gældende fra 08-06-2020 


