
 

 

 
 

 
Hjælperguide spring 

 
 

Hvad skal jeg som hjælper i spring? 
 
 
 
 

Skive Rideklub 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

HJÆLPER SPRINGSTÆVNE  
Skriver: 
Man noterer for hvert spring, hvor mange fejl ekvipagen får. Dette noteres på en 
dommerliste. Passeres forhindringen fejlfrit, sættes en streg i feltet. River 
ekvipagen en bom ned, noteres et 4 tal i feltet. Hvis der er et stop, noteres enten 
et lille 4 tal eller et R. Ved andet stop noteres enten et 8 tal eller et R. Udgår eller 
diskvalificeres ekvipagen, skrives dette. Der er desuden nogle felter til at notere 
tid. Her noteres den tid, som tidstager oplyser. Man sidder i dommertårnet  

Tidstager:  
Man starter tiden på stopuret når rytteren passerer start, og stopper det når de 
passerer mål. Start og mål markeres af banepersonale. Der er forskellige metoder 
med og uden omspring, som gør, at der også indimellem skal tages tid i omspring, 
dette skal dommeren nok hjælpe med, hvis der er tvivl om, hvordan det foregår. 
Tiden skal oplyses højt og tydeligt til skriver og dommer. Man sidder i 
dommertårnet  

Speaker & Sammentæller:  
Man kalder rytterne på banen og siger resultatet for foregående. F.eks. ”Næste 
rytter er startnr. 21 Gurli Hansen på Trunte, start nr. 22 Grethe Grit og Fido bedes 
holde sig klar. Foregående rytter Bente Brix og Flint havde 4 fejl i tiden 67,45 sek.”. 
Derudover speaker man præmieoverrækkelsen. Man sidder i dommertårnet med 
en mikrofon, og styrer spillets gang. Når man ikke speaker, taster man ekvipagens 
fejl og tid ind i stævnesystemet på en pc, således at det kommer på 
live.rideforbund.dk.  

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, og man kommer aldrig til at stå 
alene til et stævne. Kræver lidt oplæring fra erfarent stævnepersonel, og en fordel 
med lidt computerkendskab. 



 

 

 
 
Rosettepige: 
Skal sørge for at give fejlfrie ekvipager en rosette ved udgangen af banen, hvis de 
rider fejlfrit i spring efter metode B0. Kan klares af alle små og store. 

Banepersonale:  
Samle bomme op, reparere spring hvis hele springet væltes, bygge bane om efter 
banebyggerens anvisning. Der er derudover også behov for en til at have startflag 
og til målflag. Fredag aften er der behov for hjælpere til at bygge bane til lørdag 
morgen, og søndag efter sidste klasse skal banen ryddes væk. Kræver blot at man 
kan løfte bomme, og tør være på banen mens de springer. Der er altid en 
banebygger og en springbaneansvarlig til stede. 

Cafeteria:  
I cafeteriet betjener man kunder med salg af drikkevarer og mad. Man hjælper 
med opfyldning og lidt simpel madlavning. Du skal være serviceminded, have sans 
for renlighed og kunne sætte dig ind i betjening af et simpelt kasseapparat. Obs. 
Cafeteria udvalg søger deres hjælper på et separat opslag i rytterstuen.  
 
Go’ fornøjelse og husk selv lidt hjælp, bliver til megen hjælp, jo flere vi er til at 
hjælpe. 
 
Stævneudvalget  
 
 
 
 
 

Vi mangler altid hjælpere til vores arrangementer -> 
kunne du tænke dig at hjælpe så ring til Asger på 
2124 8099 eller Lene på 2042 4750 
 


