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Græsted Og Omegns Rideklub 

 

Guide til stævnehjælperen hos GOO 
 

 

 

Denne folder er til dig, som skal være hjælper til et stævne 

hos Græsted Og Omegns Rideklub, men har behov for, at få 

mere information i forhold til, hvad opgaverne indebærer. 
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Græsted Og Omegns Rideklub 

 

Hos os har vi starter/equipager i alle størrelser og aldre. 

Det er derfor vigtigt, at du som ung hjælper, har en voksen 

med, når du skal udføre dine opgaver. 

 

Da der er nogle hjælperopgaver, som er for svære for de 

mindste, er det vigtigt, at I som forældre, træder til, når 

jeres barn står på som hjælper! 

 

Når I tilmelder jer stævnet, vil får I mulighed for at byde 

ind med, hvad I gerne kunne tænke jer at hjælpe med – Dog 

er det ikke sikkert, at I bliver tildelt netop den opgave, som 

I har ønsket – da vi ikke alle kan være ansvarlige for f.eks. 

opvarmningen. 
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Græsted Og Omegns Rideklub 

 

Hvad skal der bruges hjælp til ved stævnet? 

 

Ved alle discipliner er der følgende opgaver: 

Opsætning af bane torsdagen før stævnet. 

o Her hjælpes med opsætning af bane og andre 

forberedelser efter den sidste undervisningstime. 

 

 

Sekretariatet 

o Har startlisterne og holder styr på, om alle er mødt 

op. 

o Holder styr på eventuelle rettelser til startlisterne. 

o Udregner resultater og procenter på 

protokoller/kritikker. 

o Er roset- og præmieansvarlig 

(præmieoverrækkelse) 

 

 

Ansvarlig for stalden (op- og afsadlning) 

o Hjælpe rytterne med at sadle op og af. 

o Sørge for, at rytterne kommer til opvarmning til 

tiden. 
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Græsted Og Omegns Rideklub 

 

Opvarmning 

o Har startlister og har overblik over, hvem der skal 

ride og hvem der skal holde sig klar. 

o Sørger for, at alle har varmet tilstrækkeligt op (og 

ikke for meget). 

o Samler klatter op indendørs. 

o Ved springning, hjælpes der med at rette højden på 

springene. 

 

 

Fotografering 

o Fotografere rytterne som rider og andre aktiviteter. 

 

 

Oprydning efter springning 

o Springene skal fjernes og dressurhegnet skal 

sættes op. 

 

 

Oprydning efter dressur 

o Dressurhegnet skal fjernes og der skal ryddes op 

på stævnepladsen. 
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Græsted Og Omegns Rideklub 

 

Ved dressur er der følgende ekstraopgaver: 

Banepersonale 

o Lukke ryttere ind og ud af banen. 

o Aflevere kritikker fra dommeren til sekretariatet. 

 

 

Skriver for dommeren 

o Sidde ved dommeren og notere bedømmelse på 

protokollerne/kritikkerne. 

 

 

Ved springning er der følgende ekstraopgaver: 

Banepersonale 

o Stå ved start med flag og markere når rytteren 

rider forbi. 

o Stå ved mål med flag og markere når rytteren rider 

forbi. 

o Samle bomme op ved nedrivning. 

o Hæve spring mellem klasserne. 
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Græsted Og Omegns Rideklub 

 

Hvad er vigtigt at vide, når jeg gerne vil være 

hjælper til et stævne? 

Det er vigtigt, at du kommer lidt før, du skal være hjælper 

til en opgave, så stævnearrangørerne ved, at du er der til at 

udføre opgaven. 

 

Derudover, er det ikke ok, at forlade en opgave, uden at 

være blevet afløst – eller det er blevet aftalt med 

sekretariatet. 

 

Er du ikke særlig rutineret omkring heste endnu (eller yngre 

end 13 år), er det dine forældre, som primært skal udføre 

hjælpeopgaven. 

 

Er du i tvivl om, hvad opgaven du skal udføre, går ud på, 

kan der altid stilles spørgsmål i sekretariatet på dagen - og 

ellers kan stævneudvalget kontaktes på mail (side 7). 
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Græsted Og Omegns Rideklub 

 

 

Er der spørgsmål eller andet kan stævneudvalget kontaktes 

på mail: 

 

 

 GOO-staevneudvalg@outlook.com 
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Græsted Og Omegns Rideklub 

 

Hos GOO er det vigtigt, at alle får den bedst mulige stævne-

oplevelse. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, 

hvornår du skal hjælpe, hvad din opgave indebærer og 

forsøger at gøre det så godt du kan. 

 

 

 

Tak fordi I hjælper - Uden jer kunne stævnerne ikke afholdes 

 


