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Tilstede: Lene Andersen, Martin Holfelt og Rikke Bach 

Referent: Rikke Bach 

 

 

Dagsorden vedrørende stævnet d.27/4-2019: 

1. Skrivere? (+belønning?) 

2. Chokolade til dommer, indkøb og pris? 

3. Dommer skal have propositioner + særlige handicapklasse beskrivelser - evt. e-mail? 

4. Udprint af kritikker? 

5. Stævnetider 

6. Sekretariat i rytterstuen? (møbler, skriveunderlag mm.) 

7. Klargøring til stævnet fredag d.26/4? (dressurbane, tilskuerplads mm.) 

8. Caféen: toastmaskine, micro-ovn (popcorn?), sortiment?  - Jesper & Bianca 

9. Rosetter 

10. Klubtrøjer – gavekort til de 2 klubmestre. 

11. Pokal 

12. Højtalere, lydanlæg?? – Har vi noget der kan bruges til noget? 

13. Evt. 
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1. Skrivere? (+belønning?) 

Skrivere får ingen løn, men der vil blive lavet en kurv med slik og sodavand til 

dommerbordet. 

 

2. Chokolade til dommer, indkøb og pris? 

Martin vil finde ud af hvilken løn en dommer skal have i henhold til DRF’s reglement. 

Udover løn, skal dommeren til stævnet d.27.april have en lille æske chokolade. 

 

3. Dommer skal have propositioner + særlige handicapklasse beskrivelser. 

Martin sørger for at finde materiale vedrørende handicapklassen (klasse 5A). 

Klasse 5B bliver en Ld-1. 

 

4. Udprint af kritikker? 

Rikke sørger for at printe kritikker ud til stævnet. 

 

5. Stævnetider? 

Rikke vil få lavet starttiderne i løbet af påskeferien. 

Det vurderes at der skal være ca. 6 minutter mellem hver start i klasse 1 – 4, samt 5B. 

Martin finder ud af hvor meget tid der skal bruges i handicapklassen 5A 

(skridtprogrammet). 

 

6. Sekretariat i rytterstuen? 

Martin har sagt ja til, at vi må lave sekretariat i rytterstuen. Vi vil bruge de møbler der er i 

forvejen. 

 

7. Klargøring til stævnet fredag d.26/4? 

Martin har styr på klargøringen af dressurbaner, samt tilskuerpladser. 
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8. Caféen? 

Under stævnet vil Bianca og Jesper Nymark Pedersen stå for salg i Caféen. 

Rikke står for indkøb af varer til Caféen. 

I Caféen skal man kunne købe: 

• Parisertoast 

• Franske Hotdogs 

• Popcorn 

• Kage (hjemmebagt) 

• Slik (i poser) 

• Små poser chips (måske) 

• Kaffe, the og varm kakao 

• Sodavand og mineralvand 

Lene har en toastmaskine og miniovn vi må bruge. 

 

9. Rosetter 

Der er bestilt rosetter i grønne farver med logotryk til alle uplacerede ryttere. 

 

10. Klubtrøjer – gavekort til de 2 klubmestre. 

Rikke laver gavekort til Klubmestrene, som fortæller de får en klubmesterskabs-klubtrøje. 

Følgende tryk er blevet valgt til Klubmesterskabstrøjer 2019: 
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11. Pokal 

Lene sørger for at få klubmesterpokalen klar til stævnet. 

 

12. Højtalere, lydanlæg?? – Har vi noget der kan bruges til noget? 

JET har et sæt højtalere der i sin tid blev sponsoreret af Carlsberg Fonden, samt en 

mikrofon der ikke virker. Lene vil, prøve at forhøre sig, om vi kan få det lavet så det virker 

til fremtidige stævner. 

 

 

Eventuelt: 

Note: Klubmesterskabet indbefatter klasserne 1,2 og 3. 
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