
Skriver for springdommere 

Hvad går opgaven ud på? 
Springdommere er frivillig arbejdskraft  – ligesom dig selv  – der er engagerede i ridesport, enten 
som stævneryttere eller med en fortid som aktiv stævnerytter. 

Alle dommere har ”været i lære” og har bestået en eller flere af Dansk Ride Forbunds 
springdommer-eksaminer. Man er så kvalificeret til at dømme i springklasser på forskellige 
niveauer f.eks. Let, Middelsvær eller Svær spring, og ligeledes til at dømme ved forskellige typer af 
stævner f.eks. A, B eller C stævner. 

Det er stævnearrangøren selv som vælger, efterspørger og inviterer springdommere til at komme og 
spendere alt fra et par timer til et par dage hos os i forbindelse med et HRK-springstævne. '

Inden du skriver for dommeren skal papirerne hentes nede i sekretarietet. Nogle gange gør 
dommeren det selv, men det er en god ide lige at stikke hovedet ind forbi og se om de ligger der. 

Vejledende rekonstruktion af skriverliste

De skriverlister som du får udleveret vi se nogenlunde ud som den ovenstående, bare med flere 
ryttere pr. side. Først vil du møde en ”præsentation” af ekvipagen med navne, startnr., hestens navn 
m.m. Derefter følger felter til at skrive springenes numre. Nedenunder er felter til fejl for 1. fase 
(mere om det senere), og under dem er felter for en eventuel omspringning. 

I felterne til springenes numre skriver du alle numre for alle forhindringerne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, osv.). Kig evt. på baneskitsen, hvor det står. Der vil højest sandsynligt være et eller flere 
dobbeltspring eller 3-kombinationer. Der skriver du fejl for hhv. A, B og C nedaf, under tallet for 
forhindringen. Hvis der er en omspringning i klassen (og rytteren har redet 1. fase fejlfrit), skifter 
du ned til rækken nedenunder, når rytteren har redet de forhindringer, som indgår i 1. fase. Du får 
også en tid af dommeren el. tidtageren, som du skriver ude i kolonnen ”tid”, ud for den rigtige 
række. Når rytteren så rider fase 2, skriver du nede i felterne til det selv samme, enten en streg eller 



antal fejl, præcis som i 1. fase. Igen kommer der en tid fra dommeren/tidtageren, når rytteren har 
redet gennem mål, og den skriver du ned. Når man kigger på skemaerne kan det se uoverskueligt 
ud, men så snart du har papiret i hånden og en hest på banen, så falder det hele ind på plads og alle 
kan lære at skrive på 10 min.

Eksempel 1

Hvad kan jeg gøre for at forberede mig?
Inden klassen starter, er det en meget god ting at lære banen udenad. Det kan du enten gøre ved at  
gå den sammen med rytterne, du kan hjælpe med at sætte den op eller du kan lære den ud fra en 
baneskitse,  som  ligger  i  sekretarietet.  Som  tidligere  nævnt,  kan  du  også  lige  kigge  ned  i 
sekretariatet, og se om papirerne til klassen er blevet hentet. Det kan også være en god ide, at tjekke 
om der er kuglepenne (som virker) i dommertårnet. 

Bare husk, at skrive er nemt, men ikke desto mindre mangler vi altid hjælpere! Selvfølgelig vil der 
være en til at hjælpe dig i gang og dommeren samt de andre i dommertårnet vil helt sikkert give dig 
en hånd, så hellere spørge en gang for meget, der er jo ingen dumme spørgsmål

– Signe Skov Henningsen, 4. sept. 2012, Holte


