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

Dressur
X
07-04-2018
Landsstævne

Stævnearrangør

Viborg Rideklub

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

Linda Kaas Johansen

Officialsdetaljer
Springdommere
Banebyggere
Dressursdommere

Hest

Pony

X
Dato stævneslut
Elitestævne

Antal starter
133
08-04-2018
Mesterskab

Birgitte Nielsen, Helle Munk Hansen, Susanne Schmidt Jensen

Noter eventuelle sanktioner, protester og bøder

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

Kommentarer fra ryttere

Et dejligt stævne med gode, klargjorte faciliteter i fantastisk
dejligt vejr.

Kommentarer fra andre officials

Et super godt og velfungerende stævner med meget dygtige
hjælpere i dommertårnet, og generelt en rigtig god service
omring forespørgsler og problemer.

Kommentarer fra klubben

Problemer med tilmelding indenfor tidsfristen for skandinaviske
ryttere på Go. Ingen adgang uden licens nr. og oprettes ekvipagen
manuelt af arrangøren i Equipe, opføres starten ikke, og klassen
kan risikere at blive overfyldt. Kommer der ændring fra DRF til
dette, eller kan udenlandske ryttere kun efteranmelde, hvis
tidsplanen tillader det?

TD's overordnede kommentarer til stævnet
En flot klargjort stævneplads med masser af pynt og blomster.

Stævnepladsen generelt

En flot klargjort stævneplads med masser af pynt og blomster.
Klubben var heldige med det fineste forårsvejr begge dage, så
forholdene var helt optimale.

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

Ja
X

Nej

Er der punkter hvor klubben kan
forbedre stævnets kvalitet?

Evt. live skærm på opvarmningen, så rytterne er fri for at ride
med deres telefoner, for at blive opdateret. Husk at sørge for
musik i hallerne dagen lang. Dressur bliver hurtigt lidt kedeligt
uden :)

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

Klubben har alle forudsætninger for at afholde større stævner.

Hvordan har samarbejdet med
klubben været før stævnet?

Både på skrift og telefonisk, men ingen problemer.

Eventuelle kommentarer til
resultatformidling mm.

Fin storskærm i cafeteria og trykte startlister. Equipe fungerede
fint hele weekenden.

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

Højtaleranlæg på opvarmning
Højtaleranlæg på staldområde

Ja
X
Ja

Nej
Nej
X
Nej

Internet til rådighed under
Ja
stævnet?
X
Klaret løbende af dommer eller skriver.
Var der "kontorplads" til
Ja
Nej
TD/TD'er
X
Kommentarer til vurdering af resultatformidling mm.
Sekretariatet fungerede super godt med rutinerede Linda i front, som var tilstede under hele
stævnet. Hurtig sammentælling, god service og hjælp til alle. Flotte ærespræmier til både nr. 1 og 2 i
klasserne.
TD's vurdering af staldforhold
Generel karakter for staldforhold
Var der mulighed for
Ja
Nej
4
(1-5)
"dopingbokse?
X
Ja
Nej
Ja
Nej
Var der staldvagt?
Var der vaskeplads?
X
X
Kommentarer til vurdering af staldforhold
I klubbens egene fine stalde, dog i begrænset omgang. Flere ønskede opstaldning eller timebokse,
men der var ikke plads.
TD's vurdering af parkering og "campingområde"
Generel karakter for
5
Var der parkeringsvagt?
parkeringsforhold (1-5)

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"
Gode parkeringsforhold og masser af dem, både omkring staldene og på springbanen tæt på
opvarmningen og staldene.
TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter
Generel karakter for udbuddet i
5
var der rytterloge?
cafeteriet (1-5)
Generel karakter for
5
Var der VIP-loge?
officialforplejning (1-5)
Var der officialsloge/
officialsbord?
Kommentarer til vurdering af af stævnets servicefaciliteter

Ja
Ja
Ja

Nej
X
Nej
X
Nej
X

Stort og dejligt udvalg med varm ret, salater, sandwiches, hjemmebagte boller, kager osv.
TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Generel karakter for
5
var der tribune indendørs?
tilskuerfaciliterer (1-5)
Generel karakter for toiletforhold
4
Var der tribune udendørs?
(1-5)
Var der badefaciliteter?

Ja
Ja
Ja
X

Nej
X
Nej
X
Nej

Hvordan var toiletforholden: var der nok og
3 stk. i alt med god rengøring og papir aftørring.
blev de gjort rent?
Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Lidt siddepladser i opvarmningshallen kunne med fordel placeres ved porten. Der var mange
hjælpere i den ende, som stod op i mange timer. Ellers mange siddepladser i cafeteriaer og
opvisn.hal.
TD's vurdering af stævnets sikkerhed
Generel karakter for sikkerhed
5
ved stævnet (1-5)
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed

Publikum kan færdes fuldstændig uden at
være i nærkontakt med hestene. Ridning
mellem de to haller også uproblematisk.

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

TD's vurdering af stævnets udstyr
Faciliteter til dommere (1-5)
Forhindringsmateriale i spring (15)

5

Kommentar fra dommere

Ja
Ja
Ja
Ja
X
Ja
X

Nej
X
Nej
X
Nej
X
Nej
Nej

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)

4

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

4
Nej

Andre kommentarer

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
3 = god
ved 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

08-04-2018
Dato

Mie Lisby Thomsen
Underskrift TD

08-04-2018
Dato

Linda Kaas Johansen
Underskrift stævneleder

