Stævnerapport Distriktsstævner
Antal starter:
SPR/DRES
Hest/pony
2-3-4/4-2015 Start:
9.00 Slut:
15.30

Stævnetype:
Dato:

Stævnearrangør:
Viborg Rideklub
Stævneleder:
Linda Kaas
Pressesekretær:
Distriktsstævne/mesterskab
Officials
Springdommere
Tage Christensen og Jonny
Banebygger(e)
Torben Nybo
Dressurdommere
Jury: Formand:
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer

Tlf.:
Tlf.:

Inger Overby
Janni Thermann
Torben Nybo

Sanktioner - Protester - Bøder

Bemærkninger (stævnepladsen generelt)
Dejligt solskin på trods af lave nattetemperaturer og sne tirsdag, fik vi 3 dage med solskin. Struktur på parkeringen
og som altid system i tingene.

Rytter kommentarer
Et dejligt stævne, men et par stykker synes at bunden i ridehallen var glat og tung

Officials kommentarer (evt.)
Her er altid hyggeligt og alt er velorganiseret

Klubbens kommentarer

TD kommentarer til en samlet bedømmelse af stævnet
Vil du anbefale klubben at holde tilsvarende stævne igen?:

Ja:
Nej:

x

Er der punkter hvor klubben kan forbedre stævnekvaliteten?:

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

Underskrift

TD/DTD

Dato:

Inger Overby/Janni Thermann

Underskrift

04-04-2015

Stævneleder

Dato:

Sekretariat/stævneledelse:
Samarbejdet med
Der er altid et perfekt samarbejde både før og under stævnet. Alt er ordnet og alt foregår efter reglerne. Så der er
ikke noget vi kan pege.

Resultatformidling m.m.
Resultatformidling
Præmieoverrækkelser
Udsmykning
Højtaleranlæg/opvarm.
Højtaleranlæg/staldområde
Speaker:

Ja:
Ja:

x
x

5 (1-5)
5 (1-5)
5 (1-5)
Nej:
Nej:

Gode og rutinerede speakere

Internet:
"Kontorplads" til TD/DTD'er

Ja:
Ja:

x

Nej:
Nej:

Stalde
Generel karakter for staldforhold
Mulighed for "Dopingbokse"
Vaskeplads

Ja:
Ja:

Staldvagt

Ja:

Andre kommentarer

x

5 (1-5)
Nej:
Nej:
Nej:

æres pærmier

Parkering og "Campingområde
Generel karakter for parkeringsfaciliteter
5 (1-5)
masser af plads
Generel karakter for campingfaciliteter
(1-5)
Parkeringsvagt
Ja:
x
Nej:
Ja:
x
Nej:
Officials-/ VIP parkeringsområde
de er optaget af andre
Andre kommentarer
For det første er der masser af plads, men så er der også altid styr på tingene så der ikke bliver kaos. Det koster
mandetimer, men det virker. Mhs til offcials pakering, så er der altid optaget af andre ikke off.

Servicefaciliteter
4 (1-5)
godt udvalg
Generel karakter for udbud i Cafeteria
Rytterloge
Ja:
Nej:
Nej:
VIP-loge
Ja:
Officialsloge/bord
Ja:
Nej:
Officialsforplejning
generelt
4 (1-5)
Andre kommentarer
Der er et bredt udvalg så der er noget for enhver smag. Og altid mange kager.

Tilskuerfaciliteter
Generel karakter for tilskuerfaciliteter
Generel karakter for toiletforhold
Tribuner indendørs
Tribuner udendørs
Badefaciliteter
Toiletforhold, antal & rengøring
Andre kommentarer

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

x

4 (1-5)
4 (1-5)
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

Sikkerhed
Generel karakter for sikkerhed
Bemandet samarittertelt/læge
Dyrlæge
Smed
Godkendelse af brandmyndigheder
Ádskillelse af heste og publikum
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed:

5
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

x
x
x

(1-5)
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

på tilkald
på tilkald

publikum og heste er adskilt

Udstyr
Faciliteter for dommere:

4 (1-5)

beskedent plads

Forhindringsmateriale spring
5 (1-5)
Kommentar fra dommere
Der er skal være mange mennesker i det lille dommertårn , men det går jo hvergang.

flotte spring

Baner
Konkurrencebane samlet bedømmelse
4 (1-5)
Konkurrencebane bund
4 (1-5)
lidt tung
Vedligehold af konkurrencebane
5 (1-5)
Opvarmingsbane samlet bedømmelse
4 (1-5)
lidt tung
Opvarmningsbane bund
4 (1-5)
Vedligehold af opvarmningsbane
5 (1-5)
Udsmykning på banen
5 (1-5
Opsyn med opvarmningsbane
Ja:
x
Nej:
TD
Andre kommentarer Nogle klagede over at banen glat og tung, men vi havde heldigvis ingen uheld .

Kontorfaciliteter til banebygger
Kommentar fra banebygger

Ja:

x

Nej:

5 = fremragende, 4 = flot, 3= god, 2 = mindre god, 1 = utilfredsstillende
Den midterste vurdering er 3 = god, og denne er derfor den typiske karakter ved et stævne.
4 bruges kun når det er ekstraordinært flot, og 5 når det ikke kan gøres bedre.
2 bruges når forbedringer er nødvendige, og 1 hvor forholdene er utilfredsstillende.
Vurderinger som ligger under eller over 3 skal begrundes.

