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Værdier 
Vi  sætter  kvalitet  og  troværdighed  højt 
Initiativ  og  vilje  er  hjørnestene  i  vores  organisation 
Karriere  og  livet  ved  siden  af  ridning  understøttes  af  alle 
Vi  rider  med  hjertet,  og  arbejder  konstant  og  målrettet  på  at  blive  bedre   

 
 
 
Referat Stævneudvalg 26.02.2020  
 
 
 
Fordeling af faste opgaver: 
Gamespro: 
Lister og praktik før stævner: 
Præmier og rosetter: 
Mandskab til boksen: 
 
Café: 

 
Lea 
Signe & Stine (efter militær) 
Jonna 
De stævneansvarlige har ansvaret for at lave liste, så boksen er dækket ind 
så vidt muligt før stævnets start  
De stævneansvarlige har ansvaret for at afholde café, når det er muligt.  

Café:  Vi laver en fast kasse til med elkoger, toaster, bagepapir til toaster, kaffe, 
the, krus. Der laves en til hver landsdel.  
Vi køber 2 slå op foldepavilloner, en til hver landsdel, som kan bruges til 
café elle andet.  

Førstehjælpskassen: Der er købt 50 nye isposer ind, og Line sørger for at opdatere 
førstehjælpskassen.   

Lydanlæg: Der er købt nye mikrofoner til begge landsdele. Der er købt en ny højtaler, 
da 2 er gået i Øst.  

Fordeling af stævner: 
Vinterpar: 
Vinter indi: 
NTC: 
DM Indi: 
Århus indi: 
Gratis endagsstævne: 
Veerst Par: 
DM par: 
Youngsters Cup: 
All Stars:  
 

  
Line, Lea, Signe, Lisbeth 
Lea, Signe, Lisbeth? 
Jens, Lea, Signe 
Lea, Line, Jens, Signe (vi fordeler evt. dagene mellem os) 
Jens, Lea, Signe (vi fordeler evt. dagene imellem os) 
Line, Signe, Lisbeth 
Stine, Jonna 
Jens, Stine, Jonna 
Line, Signe, Lisbeth  
Lea, Signe  

Næste møde:  Før NTC J  
Praktisk: NTC er ofte lidt mere krævende, så der må alle i udvalget godt planlægge 

at give en hånd med særligt lørdag før/under ryttermiddag.  
Lisbeth er løbende ”I lære” i boksen, hvor vi har hårdt brug for kræfter J 
Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at byde ind med hjælp under 
stævnerne, da vi gerne vil undgå ”tvungne” vagter, så hvis alle byder ind 1 
times tid under stævnerne, så kan vi løfte meget mere J  

 
 
 


