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Opgavebeskrivelse: Taster for Dressurdommer  Holte Rideklub 
 

 
Hvad går opgaven ud på?  
Som taster er det dit ansvar at få dokumenteret i resultat systemet (fx Equilive) alle de karakterer, som 
dommeren giver i løbet af en ekvipages gennemridning af sit program. 
 
Tasterens opgaver er: 

 Inden klassen starter: 

o Check at PC’en er sat op med den rigtige klasse og at ekvipagerne er i rigtig rækkefølge.  

o Check at PC’en er sat til strøm eller er helt opladet, så den ikke går død midt i klassen.  

 Under klassen: 
o Check at du har den rigtige ekvipage på skærmen, dvs at rytter/hestenavn stemmer med 

det der speakes 
o Taste dommerens karakterer med det samme du hører det, både for øvelserne og for 

det samlede indtryk til sidst 
 
Vigtigt hvis du skal taste en kür klasse: 
I en kür klasse taster du først alle karakterer til sidst når dommeren gennemser kritikken og beslutter 
den samlede karakter for hver øvelse.  
Hvis dommeren ikke selv siger karakteren højt når han/hun beslutter den, kan du bede ham/hende gøre 
det, så vores resultatformidling bliver så hurtig som muligt. 
 

Hvad kan jeg få ud af at være taster?  
Du kan lære en masse om hvad der bliver lagt vægt på, når man selv skal træne øvelser og hele 
programmer. Og du kan erfare, at dommere også er mennesker – og derfor forskellige .

 
Hvad kan jeg forberede på forhånd?  
Lær programmet inden – hent det på nettet, DRFs hjemmeside – og stift bekendtskab med øvelserne og 
ved hvilke bogstaver de starter og slutter. Der bliver også givet separate karakterer for overgange, så der 
kan komme en del tal i rap – især i de svære programmer med rigtig mange øvelser.  
 
Spørg dommeren om der er noget han/hun foretrækker gjort på en bestemt måde, fx hvad du skal gøre, 
hvis en karakter svipser (enten at den ikke bliver givet eller du ikke fik hørt det tydeligt): Fx: ”hvad vil du 
helst – skal jeg gøre opmærksom på det med det samme eller vente til programmet er færdigt?”  
 
Velkommen som taster i Holte Rideklub!  

http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Dressur/Dressurprogrammer.aspx

