STÆVNERAPPORT ved Stævner under Dansk Ride Forbund
Stævnedetaljer og stævneorganisation
Spring
Dressur
Stævnetype
x
Dato stævnestart
24-03-2016
Distrikstævne
Landsstævne
Sæt X
x
Stævnearrangør

Viborg Rideklub

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

Linda Kaas

Officialsdetaljer
Springdommere
Banebyggere
Dressursdommere

Hest
Pony
x
Dato stævneslut
Elitestævne

Antal starter
577
26-03-2016
Mesterskab

Inger Overby
Johnny Kristiansen
Torben Nybo

Tage Christensen og Johnny Kristiansen
Torben Nybo

Noter eventuelle sanktioner, protester og bøder

Der har været en henvendelse på en hest fra John Byrialsen Quispus, som blev forvekslet

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

Kommentarer fra ryttere

Dejligt stævne gode startmuligheder og hyggeligt

kommentarer fra andre officials

Gode til at afvikle stævner, altid system i tingene og godt humør

Kommentarer fra klubben

TD's overordnede kommentarer til stævnet

Stævnepladsen generelt

Gode parkeringsforhold både for lastbiler, trailer og alm.

Stævnepladsen generelt

Gode parkeringsforhold både for lastbiler, trailer og alm.
Personbiler (især fornemt for officials)

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

Er der punkter hvor klubben kan
forbedre stævnets kvalitet?

Ja
x

Nej

Viborg Rideklub har helt styr på tingene og der er ikke noget at
sætte en finger på.

Hvad skal der til for at klubben kan Det er en fantastisk klub, med gode hjælpere på alle pladser. Alle er
forbedre sin status som
engagerede og pligtopfyldende . Og der er rutinerede folk på de
stævnearrangør
vigtigste poster. Sekretariater fungerer altid perfekt.

Hvordan har samarbejdet med
klubben været før stævnet?

Der er altid et fint samarbejde

Eventuelle kommentarer til
resultatformidling mm.

live

TD's vurdering af resultatformidling mm.
Resultatformidling (1-5)
Præmieoverrækkelser (1-5)
Udsmykning (1-5)

4
Højtaleranlæg på opvarmning
4
4
Højtaleranlæg på staldområde

Internet til rådighed under
stævnet?
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

resultater på live
TD's vurdering af staldforhold
Generel karakter for staldforhold (15
5)
Ja
Nej
Var der staldvagt?
x
Kommentarer til vurdering af staldforhold

Var der mulighed for
"dopingbokse?
Var der vaskeplads?

Ja
x
Ja
x

Nej
Nej

Fine stalde - det meste er nyt

TD's vurdering af parkering og "campingområde"
Generel karakter for
4
Var der parkeringsvagt?
parkeringsforhold (1-5)
Generel karakter for
Var der officials-/VIP
parkeringsområde?
campingforhold (1-5)

Ja
x
Ja
x

Nej
Nej

Kommentarer til vurdering af parkering og "campingområde"
Fine forhold, både for lastbiler, trailere og personbiler. Det er godt at I bruger resourcer til p-vagt.

TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter
Generel karakter for udbuddet i
4
cafeteriet (1-5)
Generel karakter for
4
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
Der er et fint udvalgt i cafeteriet og det er et dejligt personale. Selvom de har travlt er de smilende og
imødekommende
TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Generel karakter for
4
tilskuerfaciliterer (1-5)
Generel karakter for toiletforhold (14
5)

Ja
x
Ja

Nej

Ja
x
Hvordan var toiletforholden: var der nok og
der blev gjort rent løbende, dejligt med
blev de gjort rent?
papirhåndkælder.
Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter

Nej

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

Nej

Fine muligheder for tilskuer.

TD's vurdering af stævnets sikkerhed
Generel karakter for sikkerhed ved
4
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?

Ja
Ja
Ja
Ja
x
Ja
x

Nej
x
Nej
x
Nej
x
Nej
Nej

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

3

Forhindringsmateriale i spring (1-5)

4

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

4

Kommentar fra dommere
Der er ikke meget plads i tårnet , men der er det der skal
til

Opvarmningsbane samlet
bedømmelse (1-5)

4

Konkurrencebanens bund (1-5)

4

Vedligehold af konkurrencebanen
(1-5)

4

Udsmykning på banen (1-5)

4

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

4
4
Ja
TD

Nej

Andre kommentarer
Banerne bliver godt vedligeholdt, der har ikke været kommentarer fra ryttere om banen, så det taler for
sig selv. Opvarm. Hallen er meget mørk men det bliver løst med nyt tag og lys
Var der kontorfaciliteter til banebygger?
Ja
x
Nej
Kommentar fra banebygger

Vurderingsskala
5 = fremragende
4 = flot

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

Dato
26-03-2016

Underskrift TD
Inger Overby

Dato

Underskrift TD

Dato

Underskrift stævneleder

