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TD´s krav til klubber i D12

Opsyn med opvarmning: 

Klubben skal stille en person/hjælper til rådighed for TD, til hjælp med opsyn af opvarmning. Denne person skal bære 
et synligt skilt med tekst ” Baneopsyn”. Det er op til TDéren i hvilke omfang de ønsker at benytte sig af denne 
hjælper, dette bliver aftalt med klubben inden stævnet.

Hvad er jeres min/max antal starter: 

Vi vil rigtig gerne vide hvad jeres min/max antal starter er ved det pågældende stævne, så send dette til  TD ca. 3-4 
uger før stævnet. 

Official og TD oplyses:

Alle official skal oplyses på Live/Equipe min. 1 uge før stævnet. TD skal så vidt muligt være oplyst allerede på GO



TD´s krav til klubber i D12

Tidsplan: 

Tidsplan skal sendes til TD + alle official 5 dage før stævnet (det er ok at dette kun er en ”forventede tidsplan”)

Hjælp udefra til sekretariat:

Hvis i bruger hjælp til sekretariat udefra, skal I huske at det er klubben som står til ansvar hvis der er ting som skal 
bringes i orden inden stævnet ( her tænker vi på klasser, doteringer osv.) 

Book official:

Sørg for at book official så snart i har fået jeres stævne datoer

Book tidstag anlæg:

Sørg for at book tidstag anlæg med det samme, ved at sende en mail til :  tidtagning@distrikt12-drf.dk

pris på tidstag anlæg ændres pr. 1 april til en dagspris for klubber i D12 og en dagspris for klubber udenfor D12

mailto:tidtagning@distrikt12-drf.dk


TD´s krav til klubber i D12

TD tid: 

TD tid hedder 10 timer ( ½ time før stævne + 9 timers stævne + ½ timer efter stævne)

Det er TD som afgøre hvornår der skal 2 TD på.(D12´s TDére snakker sammen)

C stævne med D klasser:

Der er TD ved alle klasser til C-stævner.



Praktisk info.

Equipe: 

Equipe er en del af den stævne pakke som DRF tilbyder klubberne, så det koster ikke ekstra at bruge det.

De 10 kr:

De 10 kr må ikke tages som gebyr, de skal være inkluderet i startgebyret som er oplyst på GO.

Der skal gives dotering ud fra startgebyr, også selvom man har lagt 10 kr. oveni. 

HUSK!! At en B0 må max koste 100 kr. (dette er inkl. De 10 kr.)

Pengene afregnes vis DRF, det sker helt automatisk når der skal betales til DRF. (dette blev oplyst på official tema dag 
d. 14/1)



Praktisk info.

LB og LA spring klasser HEST:

Hvis der afholdes en LB og en LA skal disse udskives i en af følgende metoder ( B0, S2, S3, S4)

Hvis der afholdes 2 LB og/eller 2 LA skal den ene klasse være åben og den anden lukket ifølge skema



Praktisk info.

Spring klasser PONY:


