Tidsplan, Rytteropgaver og praktisk
information vedr. DM Individuelt
Corona:
Forsamlingsforbuddet er nu så højt, at vi ikke anser det for et problem til DM Individuelt
Der skal ikke bæres mundbind, da vi er udendørs.
Alle tilstedeværende ved banen eller parkering skal til enhver tid kunne fremvise et gyldigt
Coronapas. Dette tjekkes lørdag før start, og derefter ved stikprøver. Alle spørgsmål vedr.
Coronapas bedes rettes til Line Blume Kjøller. Publikum skal opholde sig på voldene.
Vi må fortsat ikke blande udstyr/hjælpere, det betyder, at man sætter udstyr op for sin egen
rytter.
Både ryttere og banebyggere skal spritte hænder af, før de går ind på banen.

Finaler:
Såfremt der er 6 eller flere i en aldersgruppe, så deles der op i A og B finaler.
Hvis der er for eksempel 6 ryttere i en aldersgruppe, så rides der 3 i A og 3 i B finalen. Hvis en
rytter udgår før finalernes start, så der kun er 5 ryttere, så er der kun 1 finale, og så startes der
fortsat på 0 i finalen, da det kan have haft betydning for, hvordan rytteren har valgt at ride i de
forrige heat.
Hvis eksempelvis der er 7 ryttere i en aldersgruppe, så rides der 4 i A og 3 i B. Hvis en rytter udgår i
B finalen før finalestart, så vil den rytter med laves point blive rykket til B finalen, så der fortsat er
en finale.
Det har altid været hensigten at de bedste skulle kvalificere sig til A finalen, der er således ingen,
der går direkte i en A finale, så længe der er mulighed for at lave flere finaler. Samtidigt sikrer det
de ryttere, der måske ikke ligger i toppen, muligheden for at kæmpe om en placering i den finale,
de kommer i, således er der motivation både under kvalifikationsheatene og i finalerne.
Hvis der kun er 5 eller færre i en aldersgruppe, så samles der point i alle 5 heat/finaler. Der skal
være minimum 3 i en aldersgruppe for at afholde selvstændig klasse kåre en Danmarksmester.

Hjælpere:
Stævneudvalget udvælger linjedommere til at skrive point i de heat, hvor der mangler hjælpere.
Der vil naturligvis stadig være linjedommere, men vi kan ikke klare os uden skrivere, så derfor kan
vi se os nødsaget til at rykke rundt på ressourcerne.
Hver rytter skal medbringe 1 banebygger, man må gerne medbringe 2, men man bygger kun på
egen bane.
Banebyggere og linjedommere skal melde ind hos skriveren før start.
Linjedommerne får udleveret en Refleksvest, når de melder ind, denne skal IKKE returneres før
stævnet er slut, den er således personlig. Når stævnet er slut, returneres vesten i en sort sæk, som
bliver taget med hjem af stævneudvalget og vasket ved 60 grader. Man må også gerne medbringe
sin egen.
Banebyggere får udleveret en Refleksvest, når de melder ind, denne skal IKKE returneres før
stævnet er slut, den er således personlig. Når stævnet er slut, returneres vesten i en sort sæk, som
bliver taget med hjem af stævneudvalget og vasket ved 60 grader. Man må også gerne medbringe
sin egen.
Såfremt en rytter ikke stiller med linjedommer eller banebygger før fløjten lyder til første leg, så
trækkes rytteren 5 point.

Rytterfrokost:
Søndag vil der være frokost for alle deltagere (ryttere/hjælpere), og det er helt gratis. Der vil være
Pizzabuffet, men for at gøre det coronasikkert, så gør vi således:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tag håndsprit på
Tag en tallerken som står på et tilstødende bord
Tag et mundbind på også selvom du er under 12 ellers må en anden hente din mad
Stil dig i kø med god afstand
Peg på det mad du gerne vil have
De søde maddamer læsser maden på din tallerken. De bærer handsker og masker.
Find et sted at sidde med venner og bekendte men hold afstand til hinanden.
Hyg og snak og slap af og spis

Hjælperopgaver:
Sætte dommerbord op: Lea
Sætte lydanlæg op: Søren
Sætte bane op lørdag kl. 09.00 Sif, Ronja, Emma, Anna S. Sara. Mille. Emile. Emily.
Fjerne lort efter session 1 Tanja Ingrid
Fjerne lort efter session 2 Maria Liv
Fjerne lort efter session 3 Heidi
Fjerne lort efter finale 1 Stine
Fjerne lort efter finale 2 Line
Pakke udstyr sammen: Sofie. Esther. Jens. Maja. Kajsa Anna T.
Pakke lydanlæg og dommerbord sammen: Alberte
Fjerne skrald ved banen og ved paddoxe og bære de sorte sække fra stativerne ved banen over i
skraldecontaineren. Sikre at området ved parkering er pænt. Sarah. Silje.

Linjedommerplan:
Trænings og debutantklasse – Stævneudvalget
Skema læggers op her, når der er lavet lodtrækning. Bemærk at man kan blive sat på en ekstra
tjans i løbet af stævnet, denne er også obligatorisk men man må gerne bytte den væk.

Tidsplan:
Lørdag:
Banebygning: kl. 09.00
Vejning og måling kl. 09.45 ved toiletterne (Alle ponyer der ikke er målt i 2020 skal måles. Alle
ryttere der ikke er vejet i 2021 skal vejes)

Session 1:
Kl. 10.30 debutantklasse + træningsklasse (rider efter debutantgameslisten, der rides med
mellemrum mellem debutanten og rytterne i træningsklassen. Der kåres vinder i begge klasser)
Kl. 11.00 U18
Kl. 11.35 U12
Kl. 12.10 U15 heat 1
Kl. 12.45 U15 heat 2
Kl. 13.20 Open heat 1
Kl. 13.55 Open heat 2
Kl. 14.30 Pause
Session 2:
Kl. 15.00 Debutantklasse + træningsklasse + præmieoverrækkelse
Kl. 15.35 U18
Kl. 16.10 U12
Kl. 16.45 U15 heat 1
Kl. 17.20 U15 heat 2
Kl. 17.55 Open heat 1
Kl. 18.30 Open heat 2
Kl. 19.05 tak for i dag
Søndag:
Session 3
Kl. 09.30 U18
Kl. 10.05 U12
Kl. 10.40 U15 heat 1
Kl. 11.15 U15 heat 2
Kl. 11.50 Open heat 1
Kl. 12.25 Open heat 2
Kl. 13.00 Pause

Kl. 13.15 til 14.15 fælles frokost
(Sidste heat i Open kommer når de er klar. U18 går når de skal ned og sadle)

Finaler del 1:
Kl. 14.45 U18 A
Kl. 15.30 U12 A
Kl. 16.15 U15 B
Kl. 17.00 U15 A
Kl. 17.45 Open B
Kl. 18.30 Open A
Kl. 19.15 Tak for i dag
Mandag:
Finaler del 2:
Kl. 10.00 U15 B
Kl. 10.50 Open B
Kl. 11.40 U12 A
Kl. 12.30 U15 A
Kl. 13.20 U18 A
Kl. 14.10 Open A
Kl. 15.00 TAK for denne gang

