STÆVNERAPPORT ved Stævner under Dansk Ride Forbund
Stævnedetaljer og stævneorganisation
Stævnetype
Dato stævnestart
Sæt X

Distrikstævne
x

Spring

Dressur

Hest

Pony

Antal starter

x

x

514/360=874

x
x
30-08-2018

Dato stævneslut

02-09-2018

Landsstævne

Elitestævne

Mesterskab
x

Stævnearrangør

Viborg Rideklub

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

Linda Kaas
Inger Overby
Mie Lisby Thomsen
Johnny Kristiansen
Lone Dyg/Helle Munk Hansen

Officialsdetaljer
Springdommere

Johnny Kristiansen, Marie Langheden Pape Van Huisstede

Banebyggere

Bo Gejl
Katrine Lynge Iversen , Birgitte Nielsen, Gritt Rosenkilde, Helle
Munk Hansen, Stinne Foldberg Nielsen, Annie Rod, Stinne Yde
lakmann, Sandie Laustsen, Susanne Schmidt, Gunilla Nymann,
Lone Dyg Mikkelsen, Charlotte Friberg, Glenni, Kirsten Kjær
Knudsen

Dressursdommere

Noter eventuelle sanktioner, protester og bøder

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

Kommentarer fra ryttere

Fint stævne med gode startmuligheder, Dejlig med
mesterskabsklasser.

kommentarer fra andre officials

Dejlig klub god information

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.
Fantastisk service vedr parkering.

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

Ja

Nej

x

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?

Det er altid godt. God tilrettet tidsplan, dog noget bagud lørdag
eftermiddag i springningen.

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

Ja
x
Ja

Nej
Nej
x

Meget flotte præmie overrækkelser og
præmier i det hele taget. Især
mesterskaberne var der rigtig godt styr på.

Internet til rådighed under
stævnet?

Ja

Var der "kontorplads" til
TD/TD'er

Ja

Nej

x
Nej

x

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
(1-5)
Var der staldvagt?

Ja

5
Nej

x

Var der mulighed for
"dopingbokse?
Var der vaskeplads?

Ja

Nej

x
Ja

Nej

x

Kommentarer til vurdering af staldforhold
Fine staldforhold men mange fluer

TD's vurdering af parkering og "campingområde"
Generel karakter for
parkeringsforhold (1-5)

5

Generel karakter for
campingforhold (1-5)

Var der parkeringsvagt?
Var der officials-/VIP
parkeringsområde?

Ja

Nej

x
Ja

Nej

x

Kommentarer til vurdering af parkering og "campingområde"
God information omkring parkering. Og en utrolig flot service for officials.

TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter
Generel karakter for udbuddet i
cafeteriet (1-5)

5

var der rytterloge?

Generel karakter for
officialforplejning (1-5)

5

Var der VIP-loge?
Var der officialsloge/
officialsbord?

Ja

Nej
x

Ja

Nej
x

Ja

Nej

x

Kommentarer til vurdering af af stævnets servicefaciliteter
Som det plejer et godt udbud. Men Fluerne de var godt nok en plage

TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Generel karakter for
tilskuerfaciliterer (1-5)

5

var der tribune indendørs?

Ja

Nej

tilskuerfaciliterer (1-5)
Generel karakter for toiletforhold
(1-5)

5

var der tribune indendørs?

3

Var der tribune udendørs?

Det kunne være godt med skiltning , så folk
Var der badefaciliteter?
kan se at der er mere end et toilet
Hvordan var toiletforholden: var der nok og
blev de gjort rent?

Ja

Nej

Ja

Nej

x

Det kneb lidt med rengøringen, og afstanden fra
baner til de fleste toiletter er stor.

Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter
Godt med sidepladser rundt omkring

TD's vurdering af stævnets sikkerhed
Generel karakter for sikkerhed
ved stævnet (1-5)

5

Andre forhold i forbindelse med sikkerhed

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

Fint adskildelse mellem heste og tilskuer

Ja

Nej

Ja

x
Nej
x

Ja

Nej
x

Godkendelse af
brændmyndighederne?

Ja

Var der adskillelse af heste og
publikum?

Ja

Nej

x
Nej

x

Dyrlæge og smed på tilkald.
TD's vurdering af stævnets udstyr
Faciliteter til dommere (1-5)
Forhindringsmateriale i spring (15)

3
5

Kommentar fra dommere
Biler igen og de var plaget af fluer i bilerne, fordi det
er varmt og dørene måtte stå åben.

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

5

Opvarmningsbane samlet
bedømmelse (1-5)

5

Konkurrencebanens bund (1-5)

5

Opvarmningens bund (1-5)

5

Vedligehold af konkurrencebanen
(1-5)

5

Vedligehold af
opvarmningsbanen (1-5)

5

Udsmykning på banen (1-5)

5

Var der opsyn med
opvarmningsbanen?

Ja
TD

Nej

Andre kommentarer

Var der kontorfaciliteter til banebygger?

Ja

x

Nej

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

Denne karakter bruges når det ikke kan gøres bedre

4 = flot
3 = god

Denne karakter bruges når det er ekstraordinært flot
Dette er den midterste vurdering, og denne er derfor den typiske karakter
ved 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
02-09-2018
Dato
02-09-2018
Dato
02-09-2018

Underskrift TD
Inger Overby
Underskrift TD
Mie Lisbye Thomsen
Underskrift stævneleder
Linda Kaas

