STÆVNERAPPORT ved Stævner under Dansk Ride Forbund
Stævnedetaljer og stævneorganisation
Spring
Dressur
Hest
Pony
Antal starter
Stævnetype
x
x
x
388/154
Dato stævnestart
Dato stævneslut
16-04-2017
13-04-2017
Distrikstævne
Landsstævne
Elitestævne
Mesterskab
Sæt X
x
Stævnearrangør

Viborg Rideklub

Stævneleder
Pressesekretær
Stævnejury: formand
Stævnejury: øvrigt medlem
Stævnejury: øvrigt medlem
Stævnejury: øvrigt medlem

Linda Kaas

Officialsdetaljer
Springdommere
Banebyggere
Dressursdommere

Inger Overby
Janni Therman/Sarah Ejsing
Torben Nybo/

Johnny Kristiansen, Marie Langheden Pape Van Huisstede
Torben Nybo
Stine Yde- Lakmann, Sarah Egholm Ejsing, Charlotte Ringsborg.

Noter eventuelle sanktioner, protester og bøder

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

Kommentarer fra ryttere

Godt stævne, træls at vejret ikke er bedre

kommentarer fra andre officials

Man bliver aldrig træt af at komme til Viborg

Kommentarer fra klubben

TD's overordnede kommentarer til stævnet

Stævnepladsen generelt

Masser af p-pladser det er rart for rytterne når det er muligt at
bruge springbanen , men den har lidt skade med al den regn. Håber
den kommer sig når det bliver tørt igen

den kommer sig når det bliver tørt igen
Ja
Nej
x
Der er altid høj kvalitet på Viborgs stævner. Der er et problem ift
reglerne omkring efteranmeldin og anmeldelsestidspunktet i
Er der punkter hvor klubben kan
reglementet. Der var ca. 300 efteranmeldelser -fordi rytterne
forbedre stævnets kvalitet?
beslutter sig meget sent. Det ville være en fordel hvis man rykker
anmeldelsesfristen til 3 dage før stævnet i springning - det får vi
Vil du anbefale klubben at afholde tilsvarende stævne igen? (sæt X)

Hvad skal der til for at klubben
kan forbedre sin status som
stævnearrangør

Det er svært at finde noget der kan forbedres. Alt fungerer og der
er høj service overfor ryttere og officials. Alle er opdraget til at gøre
deres bedste

Hvordan har samarbejdet med
klubben været før stævnet?

Altid godt samarbejde både før og under stævnet. Sekretariatet er
af meget høj kvalitet, der er altid ro og styr på alt. Det er til en stor
"5"

Eventuelle kommentarer til
resultatformidling mm.

live . Resultaterne kom omgående

TD's vurdering af resultatformidling mm.
Resultatformidling (1-5)
4
Højtaleranlæg på opvarmning
Præmieoverrækkelser (1-5)
5
Udsmykning (1-5)
5
Højtaleranlæg på staldområde
Internet til rådighed under
stævnet?
Fin påskepyntning
Var der "kontorplads" til
TD/TD'er
Kommentarer til vurdering af resultatformidling mm.

Ja
x
Ja
Ja
x
Ja
x

Nej
Nej
x
Nej
Nej

resultater på live. Det er ikke muligt at sætte resultater på storskærm pga formatet.
TD's vurdering af staldforhold
Generel karakter for staldforhold
5
(1-5)
Ja
Nej
Var der staldvagt?
x
Kommentarer til vurdering af staldforhold

Var der mulighed for
"dopingbokse?
Var der vaskeplads?

Ja
x
Ja
x

Nej

Ja
x
Ja
x

Nej

Nej

Fine stalde - det meste er nyt
TD's vurdering af parkering og "campingområde"
Generel karakter for
5
Var der parkeringsvagt?
parkeringsforhold (1-5)
Generel karakter for
Var der officials-/VIP
campingforhold (1-5)
parkeringsområde?
Kommentarer til vurdering af parkering og "campingområde"

Nej

masser af p-pladser. Dog ville det være ønskeligt om I kunne gøre det mere synligt hvor officialt kan
holde. Selvom det står tydeligt, så er der ingen der overholder det. Måske kan I bare sætte et p-skilt
TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter
Generel karakter for udbuddet i
Ja
Nej
5
var der rytterloge?
cafeteriet (1-5)
x
Generel karakter for
Ja
Nej
5
Var der VIP-loge?
officialforplejning (1-5)
x
Var der officialsloge/
Ja
Nej
officialsbord?
x
Kommentarer til vurdering af af stævnets servicefaciliteter
Meget fint udbud, mange muligheder både af de sunde og det usunde, og et venligt personale til at
formidle tilbudene.
TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Generel karakter for
5
var der tribune indendørs?
tilskuerfaciliterer (1-5)
Generel karakter for toiletforhold
5
Var der tribune udendørs?
(1-5)

Ja
x
Ja

Nej

Ja
x
Hvordan var toiletforholden: var der nok og der blev gjort rent løbende, dejligt med
blev de gjort rent?
papirhåndkælder.
Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter

Nej

Var der badefaciliteter?

Nej

Fine muligheder for tilskuer.
TD's vurdering af stævnets sikkerhed
Generel karakter for sikkerhed
5
ved stævnet (1-5)
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed

Var der bemandet samarittertelt/
læge?
Var der dyrlæge tilstede?

Var der smed tilstede?
publikum behøver ikke at komme i
nærheden af heste. Fint at der under spring
Godkendelse af
og let dressur var rammet et område ind på
brændmyndighederne?
opvarmningen til de to-benede
Var der adskillelse af heste og
publikum?

Ja
Ja
Ja
Ja
x
Ja
x

Nej
x
Nej
x
Nej
x
Nej
Nej

TD's vurdering af stævnets udstyr
Faciliteter til dommere (1-5)

4

Forhindringsmateriale i spring (15)

5

TD's vurdering af stævnets baner
Konkurrencebane samlet
bedømmelse (1-5)
Konkurrencebanens bund (1-5)

Kommentar fra dommere
lidt trangt i dommertårnet under springningen.

5

Opvarmningsbane samlet
bedømmelse (1-5)

5

5

Opvarmningens bund (1-5)

5

Konkurrencebanens bund (1-5)

5

Vedligehold af
konkurrencebanen (1-5)

5

Udsmykning på banen (1-5)

5

Opvarmningens bund (1-5)
Vedligehold af
opvarmningsbanen (1-5)
Var der opsyn med
opvarmningsbanen?

5
5
Ja
TD

Nej

Andre kommentarer
Banerne har været fine og godt vedligeholdt. Det er blevet en dejlig hal med det nye tag, det er så lyst
og behageligt.
Var der kontorfaciliteter til banebygger?
Ja
x
Nej
Kommentar fra banebygger
Fint med gode hjælpere
Vurderingsskala
5 = fremragende
Denne karakter bruges når det ikke kan gøres bedre
4 = flot
Denne karakter bruges når det er ekstraordinært flot
3 = god
Dette er den midterste vurdering, og denne er derfor den typiske karakter ved
2 = mindre god
Denne karakter bruges når det er nødvendigt
1 = utilfredsstillende Denne karakter bruges når forholdende er utilfredsstillende
Vurderinger som ligger over eller under karakteren 3 skal begrundes

Dato
########

Underskrift TD
Inger Overby

Dato
########

Underskrift TD

Dato

Underskrift stævneleder
Linda Kaas

