Stævnerapport Distriktsstævner
Stævnetype:
Dato:

Dressur
17-19/4-15

Stævnearrangør:
Stævneleder:
Pressesekretær:

Viborg Rideklub
Linda Kaas Johansen

Antal starter: 231

Hest
Start:

7.30 Slut:

21.20

Tlf.: 26133270
Tlf.:

Officials
Springdommere
Banebygger(e)
Dressurdommere

Sarah Egholm Ejsing, Birgitte Nielsen, Ninna Nielsen, Kristina Meyhoff, Sandie Laustsen, Vibeke
Lykke

Jury: Formand:
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer

Sanktioner - Protester - Bøder

Bemærkninger (stævnepladsen generelt)
Dejlig forårs weekend med masser af sol. Mange starter, god stemning og lange dage i Viborg. Mange
dygtige hjælpere overalt på stævnepladsen.

Rytter kommentarer
Et godt stævne med gode start muligheder. Et velfungerende rideanlæg, med godt cafeteria og varieret
mad. Stor ros til cafeteriaet for maden!

Officials kommentarer (evt.)
Et godt stævne med masser af starter. Flere dommere havde svært ved at overholde tidsplanen, selvom
der var ekstra 2 min. pr. rytter pålagt vejl. ridetid. Tidsplanen tillod heller ikke mere. Klubben klarede sig
uden TD'er søndag pga. repræsentantskabsmøde, men dagen forløb problemfrit og afklaret via telefon.

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?:

Evt. liveskærm på opvarmningen, da der er lidt langt op til resultatlisterne ved sekretariatet. Bestemt
ikke et krav men en rigtig god service. Ellers er der rigtig godt styr på alting i rutinerede Viborg.

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:
19-04-2015

Mie Lisby Thomsen

Underskrift

Stævneleder

Dato:
19-04-2015

Linda Kaas Johansen

Sekretariat/stævneledelse:
Kontakt pr. mail og telefon inden stævnet. Sekretariat og sammentælling blev ledet af rutinerede Linda
på fineste vis, men god fleksibilitet og forståelse for rytternes ønsker og behov.

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

Ja:
Ja:

4
4
5
X

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

Lister i cafeteria v/sekretariat
Fine ærespræmier og rosetter
Blomster og påske tema overalt

Speaker:
Klaret af skriver eller dommer
Se kommentar omkring evt. liveskærm til opvarmningsbanen længere oppe.
Spørg evt. dommeren om hun vil overrække præmier. Det bliver lidt mere højtideligt og rytterne er glade for det.
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: X
Nej: X

På foldområde nede ad vejen

Personale

8 bokse udlejet

Parkering og "Campingområde
Generel karakter for parkeringsfaciliteter
Generel karakter for campingfaciliteter
Parkeringsvagt
Officials-/ VIP parkeringsområde

Ja:
Ja:

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

5
Ja:
Ja:
Ja:
5

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

Flot og varieret udvalg

Et dejligt udvalg

Et fint udvalg med dagen varmes ret, sandwich, salater og hjemmebag, samt alm. Cafeteria mad

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

5
4

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

Mange pladser inde og ude
Meget rene og ordentlige

5

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

Fuldstændig adskilt heste/folk

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

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

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

X
X
X
X

På tilkald
På tilkald

Udstyr
Faciliteter for dommere:
4
(1-5)
God udsigt, men varmt*
Forhindringsmateriale spring
(1-5)
Kommentar fra dommere
Pga. det gode vejr blev der hurtigt varmt i dommertårnet og eneste udluftningsmulighed er at åbne døren ud til publikum.
Måske man bør overveje at lukke af for publikum til kortside balkonen, så dommeren kan "få luft" på varme dage.

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
4
X

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

Flot og velfungerende
Rigtig god
Så ofte som muligt
Velfungerende
Rigtig god
Dagligt
Blomster & savsmuld v/dommertårn
TD og daglig ledelse

Kontorfaciliteter til banebygger
Kommentar fra banebygger

Ja:

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.

