STÆVNERAPPORT ved Stævner under Dansk Ride Forbund
Stævnedetaljer og stævneorganisation
Spring
Dressur
Hest
Pony
Stævnetype
x
x
x
x
Dato stævnestart
Dato stævneslut
01-09-2017
Distrikstævne
Landsstævne
Elitestævne
Sæt X
x
Stævnearrangør

Viborg Rideklub

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

Linda Kaas

Antal starter
514/360=874
03-09-2017
Mesterskab
x

Inger Overby
Tina Aakerblad
Johnny Kristiansen
Rigmor Christensen/ Stinne foldberg Nielsen.

Officialsdetaljer
Springdommere
Banebyggere

Johnny Kristiansen, Marie Langheden Pape Van Huisstede
Bo Gejl

Dressursdommere

Katrine Lynge Iversen , Birgitte Nielsen, Gritt Rosenkilde, Trine
strunxte Sørensen, Rigmor Kristensen, Stinne Foldberg Nielsen, Heidi
Bodenhoff, Marie Dige Søgaard, Hans Peder Staugaard, Winni
Agertoft, Annie Rod, Stinne Yde lakmann

Noter eventuelle sanktioner, protester og bøder

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

Kommentarer fra ryttere

Fint stævne med gode startmuligheder, Dejlig med
mesterskabsklasser. Skiltning af sekretariat.

kommentarer fra andre officials

Her er altid rart at komme, dejligt med VIP parkering

Kommentarer fra klubben

TD's overordnede kommentarer til stævnet

Stævnepladsen generelt

Fint overalt, god springbane, gode dressurbaner, flere muligheder for
opvarmning, både inde og ude. Gode parkeringsmuligheder både for
personbiler, trailere og lastbiler. God service vedr parkering.

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

Ja
x

Nej

Er der punkter hvor klubben kan
forbedre stævnets kvalitet?

Klasserne dækker godt det behov distriktets ryttere har og
etablisementet er fint.

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

Det er svært at finde noget, der er altid ting der kan gøres bedre, men
det er i småtingsafdelingen

Hvordan har samarbejdet med
klubben været før stævnet?

Altid godt samarbejde både før og under stævnet. Lange arbejdsdage
for en person i seketriatet. ” husk 11 timers reglen” lidt mhs
tidsplaner springning: afsæt 2 min pr rytter, 20-30 min til ombygning.
10 min mellem kat. Til bane gennemgang. Dressur ridetid + 2 min.
også til mesterskab.

Eventuelle kommentarer til
resultatformidling mm.

Hele tiden opdateret på live

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

5
Højtaleranlæg på opvarmning
5
5
Højtaleranlæg på staldområde
Internet til rådighed under
stævnet?
Var der "kontorplads" til TD/TD'er

Ja
x
Ja
Ja
x
Ja
x

Nej
Nej
x
Nej
Nej

Kommentarer til vurdering af resultatformidling mm.
Hele tiden opdateret på live, god info hele stævnet igennem. Stor ros til speaker.
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 og fint arbejde i forhold til dopingkontrol, med klargjorte og strippede bokse
TD's vurdering af parkering og "campingområde"
Generel karakter for
Ja
Nej
5
Var der parkeringsvagt?
parkeringsforhold (1-5)
x
Generel karakter for campingforhold
Var der officials-/VIP
Ja
Nej
(1-5)
parkeringsområde?
x
Kommentarer til vurdering af parkering og "campingområde"
fint med parkeringsplader og parkeringsvagt. Og super at der var afmærkning og super fin service for
officials (13)
TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter
Generel karakter for udbuddet i
5
cafeteriet (1-5)
Generel karakter for
5
officialforplejning (1-5)

var der rytterloge?
Var der VIP-loge?

Var der officialsloge/
officialsbord?
Kommentarer til vurdering af af stævnets servicefaciliteter

Ja
Ja
Ja
x

Nej
x
Nej
x
Nej

Fint udbud , der er noget for enhver smag. Fantastik god service og dejligt med smil:)
TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Generel karakter for
Ja
Nej
5
var der tribune indendørs?
tilskuerfaciliterer (1-5)
Generel karakter for toiletforhold (1Ja
Nej
5
Var der tribune udendørs?
5)
Det kunne være godt med skiltning , så folk kan
Ja
Nej
Var der badefaciliteter?
se at der er mere end et toilet
x
Hvordan var toiletforholden: var der nok og blev Der blev gjort rent løbende, dejligt med papirhåndkælder.
de gjort rent?
Det ville være godt med et spejl. Mgl skiltning om
Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Godt med sidepladser rundt omkring
TD's vurdering af stævnets sikkerhed
Generel karakter for sikkerhed ved
5
stævnet (1-5)
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed

Var der bemandet samarittertelt/
læge?
Var der dyrlæge tilstede?
Var der smed tilstede?

God adskillelse af heste og tilskuer

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

Dyrlæge og smed på tilkald.
TD's vurdering af stævnets udstyr
Faciliteter til dommere (1-5)

4

Forhindringsmateriale i spring (1-5)

5

Kommentar fra dommere
Biler

Fint nyt tiltag med nybygget samtællerhus, det ville også være godt med ”små” dommerhus ved
dressurbanerne.
TD's vurdering af stævnets baner
Konkurrencebane samlet
Opvarmningsbane samlet
5
bedømmelse (1-5)
bedømmelse (1-5)
Konkurrencebanens bund (1-5)

5

Vedligehold af konkurrencebanen (15)

5

Udsmykning på banen (1-5)

5

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

5
5
5
Nej

Andre kommentarer

Var der kontorfaciliteter til banebygger?
Kommentar fra banebygger

Ja

x

Nej

Gode hjælpere, men det ville være godt med nogle voksne mænd, da pigerne ikke skal løftet støtterne.
Vurderingsskala
5 = fremragende
4 = flot

Denne karakter bruges når det ikke kan gøres bedre
Denne
bruges når
det er ekstraordinært
flot den typiske karakter ved et
Dette erkarakter
den midterste
vurdering,
og denne er derfor

3 = god
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
03-09-2017

Underskrift TD
Inger Overby

Dato
03-09-2017

Underskrift TD
Tina Aakerblad

Dato
03-09-2017

Underskrift stævneleder
Linda Kaas

