
Ministævne på NSPR den 25 og 26 maj 2019 

Mit barn _________________________ skal starte følgende klasser ______________________________ til stævnet. 

Ifølge proportionerne (stævnereglerne) skal forældre til børn under 12 år - alternativt børnene selv over 12 år give 2 

times frivilligt arbejde på stævnedagene. 

 For at kunne give den bedste oplevelse, vil vi bede dig/jer markere, hvornår det passer bedst at være frivillig. 

Afleveres retur senest den 13/05-2019.  

Hvis hjælperseddel ikke afleveres, er det ikke muligt for rytteren at deltage i stævnet. 

Det vil passe mig bedst at arbejdet ligger i tidsrummet: 

Fredag fra kl. 17-19 (evt. lørdag 
morgen) 

    

Lørdag formiddag 08 – 12   Lørdag eftermiddag 12 - 17  

Søndag formiddag 08 – 12   Søndag eftermiddag 12 - 17  

 

Jeg vil gerne: 

Opsætning af dressurbane (fredag el.  
lørdag morgen) 

  Arbejde i sekretariat lørdag/søndag  

Arbejde på springbane (kun søndag)   Opsætte bane søndag kl. 08.00  

Skrive for dressurdommer (Lørdag)   Nedtagning af bane søndag 
eftermiddag ca. kl. 16 

 

Kritik henter – 1 time ad gangen 
(lørdag) 
 

    

 

_______________________________________________                _____________________________ 

Navn på hjælper (barn el. voksen) – med blokbogstaver                    Mobiltelefonnummer til at modtage SMS 

_______________________________________________________________________________________ 

Hvad kan jeg hjælpe med: 

Kritikhenter (børn): Hente kritik hos dommer og aflevere i sekretariatet. 

Opsætning af bane fredag (børn & voksne): der skal sættes baner op med dressurhegn. 

Arbejde på springbane og opsætning af bane(voksne): er hvor man står på banen ved et spring uden at stå i vejen 

for hesten/ponyen. Samle bomme op efter nedrivning. (dette kan kun være personer over 16 år, som har gået til 

spring ellers skal man være voksen). Hjælpe med at sætte spring op ved næste klasse. Vaske hvide hegn. 

Skrive for dommer (voksne): Diktere samt skrive point på kritiksedlen i dressur ud fra hvad dommeren siger. (Man 

skal kunne skrive tydeligt og hurtigt) 

Arbejde i sekretariatet (voksne): man sidder ved sammentælling/tidtagning/kassen/speaker osv. 

Opsætning af bane søndag morgen (børn & voksne): der skal laves 2 baner med bomme 

Nedtagning af springbane (børn & voksne): Bane tages helt ned, samt det sidste hvide hegn vaskes. 

Man vil modtage en SMS senest den 22/05-2019 om hvornår man skal hjælpe. SMS vil blive sendt på det nummer 

som du/I har skrevet øverst oppe.  

Spørgsmål kan rettes til Ridelærer Kirsten Hansen eller Merete Norsker på tlf. 25338332. 
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