STÆVNERAPPORT ved Stævner under Dansk Ride Forbund
Stævnedetaljer og stævneorganisation
Spring
Stævnetype
Dato stævnestart
Distrikstævne
Sæt X
X

Dressur
X
08-04-2017
Landsstævne

Stævnearrangør

Viborg Rideklub

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

Linda Kaas Johansen

Hest

Pony

X
Dato stævneslut
Elitestævne

Antal starter
187
09-04-2017
Mesterskab

Officialsdetaljer
Springdommere
Banebyggere
Dressursdommere

Birthe Lyder Nielsen, Birgitte Nielsen, Helle Munk Hansen, Rikke
Lenskjold, Marie Dige Søgaard

Noter eventuelle sanktioner, protester og bøder

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

Kommentarer fra ryttere

Som altid et godt stævne i Viborg med hyggeligt påske tema og
gode forhold.

Kommentarer fra andre officials

Dejligt stævne med gode lange klasser og gode hjælpere. Der er
godt styr på alt i Viborg

Kommentarer fra klubben

Visning af Live2 på publikumskærm uden scrolle muligheder er ikke
hensigtsmæssig, da man kun kan se seneste resultat og kommende
ryttere. Nyt Live2 & system benyttet, og der er stadig masser af fejl
+ ustabilt live. Bl.a. afmeldinger ikke gennemført pga. misforståelser
af systemet.

TD's overordnede kommentarer til stævnet

Stævnepladsen generelt

Stævnet blev afviklet i dejligt vejr med blæst og sol, især søndag.
Klubben var velforberedt, så der over alt var fint, rent og pyntet til
påskestævnet. Rigtig god stemning og masser af publikum dagen
lang. Velfungerende og hjælpsomt sekretariat

Vil du anbefale klubben at afholde tilsvarende stævne igen? (sæt X)

Er der punkter hvor klubben kan
forbedre stævnets kvalitet?

Ja
X

Nej

Live skærm til cafeteria og opvarmning kunne ønskes, men stævnet
fungerede fint med gammeldags papirlister i cafeteriaet.

Hvad skal der til for at klubben kan
forbedre sin status som
Alt er godt og VIR kan sagtens afholde B-stævner i dressur.
stævnearrangør

Hvordan har samarbejdet med
klubben været før stævnet?

Kontakt pr. mail og ingen problemer.

Eventuelle kommentarer til
resultatformidling mm.

Se punkt ovenfor med evt. forbedring

TD's vurdering af resultatformidling mm.
Resultatformidling (1-5)
3
Præmieoverrækkelser (1-5)
4
Udsmykning (1-5)
5
Hvordan var speaker?

Højtaleranlæg på opvarmning
Højtaleranlæg på staldområde

Internet til rådighed under
stævnet?
Gode speakere/skrivere og lyd
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

Fine ærespræmier og rosetter til samtlige vindere til præmieoverrækkelse på podie i cafeteria
TD's vurdering af staldforhold
Generel karakter for staldforhold (14
5)
Ja
Nej
Var der staldvagt?
X
Kommentarer til vurdering af staldforhold

Var der mulighed for
"dopingbokse?
Var der vaskeplads?

Opstaldning i egne stalde - dog ikke plads til alle som ønskede opstaldning desværre

Ja
X
Ja
X

Nej
Nej

TD's vurdering af parkering og "campingområde"
Generel karakter for
Ja
Nej
5
Var der parkeringsvagt?
parkeringsforhold (1-5)
X
Generel karakter for
Var der officials-/VIP
Ja
Nej
campingforhold (1-5)
parkeringsområde?
X
Kommentarer til vurdering af parkering og "campingområde"
Masser af parkeringsmulighed på springbanen lige ved siden af opvisningshallen, samt langs stalden =
tæt på stævnepladsen
TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter
Generel karakter for udbuddet i
5
cafeteriet (1-5)
Generel karakter for
5
officialforplejning (1-5)

var der rytterloge?
Var der VIP-loge?

Ja
Ja

Nej
X
Nej
X
Nej
X

Var der officialsloge/
Ja
officialsbord?
Kommentarer til vurdering af af stævnets servicefaciliteter
God og varieret mad at byde på: varm ret, salat, sandwiches, forskellige burgere, hjemmebag osv. Skønt
med mange valgmuligheder.
TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Generel karakter for
5
tilskuerfaciliterer (1-5)
Generel karakter for toiletforhold (14
5)

var der tribune indendørs?
Var der tribune udendørs?
Var der badefaciliteter?

Ja
Ja
Ja
X

Nej
X
Nej
X
Nej

Hvordan var toiletforholden: var der nok og
Toiletterne var fint rengjorte og med papirhåndklæder. Slidte
men rene og velfungerende.
blev de gjort rent?
Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Masser af siddepladser både inde og ude til opvisningshallen, og indenfor til opvarmning. God stemning
og masser af mennesker overalt. Begge cafeteriaer var flot pyntet.
TD's vurdering af stævnets sikkerhed
Generel karakter for sikkerhed ved
5
stævnet (1-5)
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed

Var der bemandet samarittertelt/
læge?
Var der dyrlæge tilstede?
Var der smed tilstede?
Godkendelse af
brændmyndighederne?
Var der adskillelse af heste og
publikum?

Komplet adskillelse af heste og publikum

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

4

Kommentar fra dommere

Ja
Ja
Ja
Ja
X
Ja
X

Nej
X
Nej
X
Nej
X
Nej
Nej

Forhindringsmateriale i spring (1-5)
TD's vurdering af stævnets baner
Konkurrencebane samlet
bedømmelse (1-5)

5

Opvarmningsbane samlet
bedømmelse (1-5)

5

Konkurrencebanens bund (1-5)

5

Opvarmningens bund (1-5)

5

Vedligehold af konkurrencebanen
(1-5)

5

Udsmykning på banen (1-5)

5

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

4
Ja
X

Nej

Andre kommentarer
Super gode baneforhold med godt vedligehold
Var der kontorfaciliteter til banebygger?
Kommentar fra banebygger

Ja

Vurderingsskala
5 = fremragende
4 = flot

Nej

Denne karakter bruges når det ikke kan gøres bedre
Denne karakter bruges når det er ekstraordinært flot
Dette er den midterste vurdering, og denne er derfor den typiske karakter ved
3 = god
et stævne
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

09-04-2017
Dato

Mie Lisby Thomsen
Underskrift TD

09-04-2017
Dato

Linda Kaas Johansen
Underskrift stævneleder

