Stævnerapport Distriktsstævner
Stævnetype:
Dato:

Antal starter: 193+220
Dressur+spring
Hest
21-23/8-15 Start:
9.00 Slut:
19.00

Stævnearrangør:
Stævneleder:
Pressesekretær:

Viborg Rideklub
Linda Kaas Johansen

Tlf.: 26133270
Tlf.:

Officials
Springdommere
Banebygger(e)
Dressurdommere

Jury: Formand:
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer

Jonny Kristiansen og Tage Christensen
Torben Nybo
Sarah Egholm Ejsing, Birgitte Nielsen, Anita Skovmøller, Anne Nielsen, Britta Egholm, Gunilla
Nyman Faurby, Helle Juul, Lykke Mathiasen
Holger Back, Inger Overby, Mie Lisby Thomsen

Sanktioner - Protester - Bøder

Bemærkninger (stævnepladsen generelt)
Dejlig sommer weekend med masser af sol og vind = perfekt stævnevejr. Pænt med starter og god
stemning i Viborg. Viborg lagde faciliteter til de individuelle distriktsmesterskaber for Junior/youngriders
og seniorer, og det blev klaret flot på de fantastiske faciliteter.

Rytter kommentarer
Et godt stævne med gode start muligheder. Et velfungerende rideanlæg, med godt cafeteria og
spisemuligheder. Dejligt rideanlæg

Officials kommentarer (evt.)
Stævnet bar præg af for få hjælpere generelt. Især var Bjørns fravær synligt ifht. Forberedelser og
justeringer undervejs. De få hjælpere har ydet maksimalt

Klubbens kommentarer

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

Ja:

X

Nej:
Er der punkter hvor klubben kan forbedre stævnekvaliteten?:

Vi regner med at Viborg igen kommer tilbage på den vanlige 5-tals kurs, når der kommer styr på
hjælperflokken og der er flere til at dele ansvaret mellem sig.

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

Rideanlæg og faciliteter fungerer optimalt, og klubben kan sagtens holde større stævner.

Underskrift

TD/DTD

Dato:

Mie Lisby Thomsen & Inger Overby

23.08.2015

Underskrift

Dato:

Stævneleder

23.08.2015

Linda Kaas Johansen

Sekretariat/stævneledelse:
Sekretariat/stævneledelse:

5

(1-5)

Godt klaret med lidt hjælp

Kontakt pr. mail og telefon inden stævnet. Sekretariat og sammentælling for dressur foregik hvert sit
sted. Linda kunne sagtens have brugt ekstra hjælp med diverse opgaver udenfor sekretariatet.

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

Ja:
Ja:

3
4
3
X

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

Se nedenfor
Fine ærespræmier og rosetter
Manglende pynt v/spring
Ikke optimal v/spring

Speaker:
Klaret fint hele weekenden og særligt omkring mesterskaberne.
Lidt for langsom udregning ved dressur mesterskaberne. Når der ikke forefindes live skærm, bør der være A3 lister til
offentliggørelse af resultater
Internet:
Ja:
X
Nej:
"Kontorplads" til TD/DTD'er
Ja:
X
Nej:

Stalde
Generel karakter for staldforhold
Mulighed for "Dopingbokse"
Vaskeplads
Staldvagt
Andre kommentarer

Ja:
Ja:
Ja:

5
X
X
X

(1-5)
Nej:
Nej:
Nej:

I egen ny flot stald

3

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

På foldområde nede ad vejen

Personale

Parkering og "Campingområde
Generel karakter for parkeringsfaciliteter
Generel karakter for campingfaciliteter
Parkeringsvagt

Ja:

X

Officials-/ VIP parkeringsområde
Ja:
Nej: X
Mangler skiltning
Andre kommentarer
Personbiler ved rideskolen, men trailer og lastbiler er henvist til foldområde længere nede ad vejen, dvs. lidt langt at gå, men
eneste og nærmeste mulighed.

Servicefaciliteter
Generel karakter for udbud i Cafeteria
Rytterloge
VIP-loge
Officialsloge/bord
Officialsforplejning
generelt
Andre kommentarer

4
Ja:
Ja:
Ja:
3

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

Mangelfuld omkring dressur især

OK udvalg, men husk lidt mere service omkring dressurdommere mht. ønsker under dømning og i pauserne.

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

5
4
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

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

Mange siddepladser over alt

Toilettet i hallen var temmelig belastet, så der kunne med fordel have været henvist til toiletterne i forhallen.

Sikkerhed
Generel karakter for sikkerhed
3
(1-5)
Se nedenfor
Bemandet samarittertelt/læge
Ja:
Nej: X
Dyrlæge
Ja:
X
Nej:
På tilkald
Smed
Ja:
X
Nej:
På tilkald
Godkendelse af brandmyndigheder
Ja:
X
Nej:
Ádskillelse af heste og publikum
Ja:
Nej: X
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed:
Især omkring dressurbanerne og opvarmning ønskes bedre afskærmning af publikum. Der kunne evt. lukkes af for heste
omkring sammentælling/vej mellem dressur og spring område.

Udstyr
Faciliteter for dommere:
4
(1-5)
Fine dommerbiler!
Forhindringsmateriale spring
3
(1-5)
For lille udvalg
Kommentar fra dommere
For få 4-meters bomme og generelt for lille et udvalg af springmateriale. Vandgraven mangler markering v/bagkant +
rød/hvide flag. Desuden var materialet ikke rengjort.

Baner
Konkurrencebane samlet bedømmelse
Konkurrencebane bund
Vedligehold af konkurrencebane
Opvarmingsbane samlet bedømmelse
Opvarmningsbane bund
Vedligehold af opvarmningsbane
Udsmykning på banen
Opsyn med opvarmningsbane
Andre kommentarer

Ja:

5
5
5
5
5
5
3
X

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

Flot og velfungerende
Rigtig gode
Så ofte som muligt
Velfungerende
Rigtig gode
Så ofte som muligt
Manglende
TD

Kontorfaciliteter til banebygger
Kommentar fra banebygger

Ja:

X

Nej:

For lidt banepersonale samt mangelfuld materiale

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.

