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Stævneudvalget 

 
Sidst revideret: 

01.01.2019 
Formålet med Stævneudvalgets arbejde er at planlægge, ansøge 
om, få godkendt samt afvikle klubbens stævner.  
Stævneaktiviteten har en væsentlig størrelse i klubben, og vi vil 
derfor bestræbe os på at have et højt kvalitetsniveau og 
serviceniveau til stævnerne.  
Klubben afholder i DRF stævneregi E, D, og C stævner. Som 
minimum planlægges 3 klubstævner med mesterskaber 
(sept/okt/nov) - 1 klubstævne – og 1-2 C-stævner. 
 
Udvalg koordineres løbende med bestyrelsen, som i december 
skal godkende det kommende års stævneplan. Herudover 
koordineres med Ridecenteret (med fast medlem i udvalget) 
omkring baner og det praktiske. 

Der vil være 
tovholder på 
udvalget fra 
bestyrelsen samt 
tilhørende 
suppleanter og fra 
ridecenteret. 
 
 
 
 
Ea/Tina og 
Jonas/Marianne 
Cafeteria: Helle 
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Stævneudvalgsarbejdet er meget vigtigt for klubben, og det er et udvalg, der altid 
kan have brug for gode stabile kræfter. Så meld dig endelig på banen ☺ her kan du 
virkelig gøre en forskel, som kan mærkes af alle i klubben. 
 
Udvalget har pt. funktionsopdelt sig således, at der er en konkurrencegruppe, der 
står for stævnesystem, tilmeldinger, dommere, TD'ere, ansøgning om stævner, 
rosetter propositioner, kontakt til Distrikt 12 mv. – altså rammer, planlægnings- og 
afviklingsmæssige dele omkring det konkurrencetekniske. 
Vores webmaster er behjælpelig med en digital platform til medhjælperlisten, som 
også styres af denne gruppe. Du kan gøre en stor indsats for stævneudvalget og 
klubben ved blot at skrive sig på medhjælperlisterne til stævnerne. Så her kan du 
også yde en stor indsats for dette udvalg. 
 
Herudover er der en praktisk gruppe tilknyttet stævneudvalget, som har styr på alt 
det praktiske omkring baner, pynt, materiel, skiltning, flag mv. – evt. i samarbejde 
med materiale udvalget. Herudover er der et udvalgsmedlem for Cafeteriet. 
 
Stævneudvalget kan derfor godt mødes både samlet (koordinerende) og i små 
arbejdsgrupper omkring opgaver. Det er ikke nødvendigt, at alle samles om alt. 
Sponsorater til stævnerne er i øvrigt også et arbejdsområde, som stævneudvalget 
planlægger og udfører, men kan vælge at uddelegere.  
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Udvalgets medlemmer og funktioner 2019 
Formand: Marianne Jakobsen (Ridecenteret for Jonas) 
Equipe: Christina og Karina Lang 
Dommere og TD'ere: Tina  
Medhjælperliste: Christina (med hjælp fra Henrik) 
Udarbejdelse af propositioner: Marianne, Tina 
Stævneudvalget kommunikerer også via egen lukket FaceBook gruppe 
Støttepersoner/arbejdsgrupper til udvalget: 
Henrik – medhjælperliste opslag, hjemmeside mv. samt traktorkørsel 
Cecilie – uundværlig blæksprutte, der kan alt ☺ 
Helle – Cafeteria bestyrer  
 

Vigtige opgaver 
- Equipe 
 
- Sponsorater 
 
- Udarbejdelse og godkendelse (hos stævnekoordinator i D12) af propositioner 
 
- Stævner lægges hurtigst muligt efter godkendelse hos D12 op på DRF protalerne 
 
- Vores webmaster er efter godkendelse hos D12 også hurtigst muligt behjælpelig 
med annoncering på hjemmesider og Facebook.  
 
- At finde medhjælpere til stævneafvikling gennem den digitale medhjælperliste – og 
ved personlig kontakt. 
 
- Udvalget har en stævnedrejebog, som løbende opdateres. Heri findes mere eksakt 
beskrivelse af udvalgets arbejdsopgaver i forbindelse med planlægning og afvikling af 
stævner. 
 
- Økonomisk rapport til kassereren efter hvert stævne – formen aftales med 
kassereren. Herunder afregning for stævneafholdelse (se D12 hjemmeside) og 
indrapportering af antal stævner og starter til både D12 og kassereren, så vi får 
betalt rigtigt og rettidigt.  
 
- Kontakt til materiale udvalg, hvis materiel skal repareres før eller efter et stævne. 
 
- Holde sig opdateret på DRF, D12 og diverse reglementsændringer mv. 
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Årsplan for møder i 2019 

1. halvår 
1. kvartal 

Januar – 19.01.2019 C-stævne dressur 
I 2019 er deadline 
den 28.01 

Ansøgning om D og E-stævne i kommende sæson (fast) 
Sendes til D12 – se dato for deadline på D12 hjemmesiden 
samt ansøgningsblanket.  

07.01.2019 Tildeling af C stævner på stævne-koordinerende møde 
(fast) på Vilhelmsborg 

 
 
Februar – 23.-24.02.2019 Fastelavnsstævne (fast måned) 
04.02.2019 Tildeling af E og D stævner på stævne-koordinerende 

møde (fast) på Vilhelmsborg 
  

 
 
Marts - Opdatering af stævnedrejebog - 23.-24.03.2019 D-dressurstævne 
  
  

 
 
 

2. kvartal 
april – stævnesæson start her og løber til 31.03 året efter 
  
  

 
 
Maj -  
  
  

 
 
Juni – Arbejdsdag sammen med Materialeudvalg 
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2. halvår 2019 
 

3. kvartal 
Juli – sommerferie 
  
  

 
 
August -  
  
  

 
 
September – 
  
  

 
 
 

4. kvartal 
Oktober –  
  
  

 
 
November –  
  
  

 
 
Primo december 
Møde inden det 
sidste bestyrelses-
møde i året 

Næste års stævnesæson (fast) planlægges nu, da 
stævnesæsonen skal godkendes endeligt af bestyrelsen 

 Ansøgning om C-stævne i kommende sæson (fast). 
Sendes til D12 – se dato for deadline på D12 hjemmesiden 
samt ansøgningsblanket. I 2018 er deadline den 17/12  

 
 
 


