
 
Speaker: 
SKAL FØRE DOMMERKORT MED BÅDE HOVEDRUNDE TID/FEJL SAMT NULRUNDE 
Det er det eneste sted hvorpå at vi får resultat og der kan tages fra hvis online taster pludselig 
kommer bagud eller laver en fejl. 
NB ! Speaker kan ikke køre både speak og online grundet det nye system er lidt anderledes i brug 
Skriver sidder med online tastning og det er vigtig næste hjælper sættes ind i det af den de 
afløsere! 
 
Før klassen starter 

• Klassens sponsorer og hvilke præmier der rides om 
• Skal min 5 min før klasse starter 
• Fortælle hvilken klasse vi skal i gang med om 5 min 
• Informerer hvilken metode der rides 
• Oplyse fejlfri tid for hovedrunden 
• Samt hvilke 3 ryttere, der nr 1, 2 og 3 til start på banen 

 
Når klassen går i gang -  første rytter i gang er det vigtig – Alle ryttere angives med start nr. og 
navn 

• Bed næste rytter komme med ind på banen  
• Herefter skal rytter nr. XX holde klar i slusen 
• Fortæl hvem de næste 2 ryttere er, der holdere sig klar i opvarmingen 
• Husk løbende at give en top 5 således rytterne ved hvem der evt. skal til 

præmieoverrækkelse (står også online) ….meeeeen ryttere og forældre synes det er sjovt, 
at de nævnes undervejs og det er rart som tilskuer, at blive oplyst! 

 
Når rytteren er færdig på banen  

• Ved nulrunde skal du vente med at speake til jingel er slut for ellers kan ingen høre dig 
• Byd næste rytter velkommen og sæt i gang 
• Herefter kan du speake resultat fra forgående rytter 
• Kommer rytterne med nul – husk at sige det højt så den der sidder med jingle kan sætte 

korrekt på 
 
(hvis dommer har sat næste rytter i gang allerede kan du sagtens sige forgående rytters resultat og 
herefter fortælle, at på banen er nu ……..) 
 
Dette for at dommer ikke skal sidde og vente på at sætte næste rytter i gang og så er vi lige 
pludselig bagud 
 
Præmieoverrækkelse: 

• præmier til rytter/evt. pony/hest modtager xxxxxxxxx (Præmie)  fra xxxxxxx (Sponsor) osv. 
o Slut med at takke sponsorer 
o Send ryttere på en æresrunde 

 


