
Spring Dressur Hest Pony

x x

Dressurdommere Pia Pedersen, Ulla Martens, Winni Agertoft

Jens Mikkelsen, Lotte Olsen, Nadia Algren

Stævnetype

x
Sæt X

x

Dato stævnestart 02-09-2017 Dato stævneslut

Stævnedetaljer og stævneorganisation

Officialsdetaljer

Stævnejury: formand

Stævnejury: øvrigt medlem

Stævnejury: øvrigt medlem

Stævnejury: øvrigt medlem

Helle Smidt Bill

Inge Burgaard

Stævneleder

mailadresse: 

Inge Burgaard

staevne@hedenstedrideklub.dk

03-09-2017

Henning Pedersen

Heidi Hoffmann

Landsstævne Elitestævne MesterskabDistrikstævne

Stævnearrangør Hedensted Rideklub

Skønt stævne, dejligt sted at ride. Kommentarer fra ryttere

Antal starter

Kommentarer fra officials
Skønt stævne - dejlige forhold og ros til 

arrangørerne/stævneleder og hjælpere.

Kommentarer fra klubben

Ann Worm, Birgitte Juul, Cecilie Davidsen, Helle Munk Hansen, 

Noter eventuelle sanktioner, protester og bøder

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

TD's overordnede kommentarer til stævnet

Godt sted at være official. Sjældent kommer man steder hvor der 

er så meget styr på tingene fra stævneleder, og tænkt på hver 

detalje. Man kan godt mærke at de er vant til at holde den slags 

stævner. 

Stævnepladsen generelt
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Hvad skal der til for at klubben kan 

forbedre sin status som 

stævnearrangør

Det eneste der mangler er plads til at holde de helt  store 

stævner, for ellers er jeg sikker på at klubben sagtens kunne det. 

Hvordan har samarbejdet med 

klubben været før stævnet?
Fint - på mail ca. 1 uge før. 

Eventuelle kommentarer til 

resultatformidling mm.

Så flot med ærespræmier m.m., klubben har gjort et stort stykke 

arbejde for at gøre det så fint for rytterne. 

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

Ikke umiddelbart, men selvfølgelig er der ting som ikke er 

perfekte.  

Er der punkter hvor klubben kan 

forbedre stævnets kvalitet?

Godt sted at være official. Sjældent kommer man steder hvor der 

er så meget styr på tingene fra stævneleder, og tænkt på hver 

detalje. Man kan godt mærke at de er vant til at holde den slags 

stævner. 

Stævnepladsen generelt

TD's vurdering af resultatformidling mm.

Perfekt. 

TD's vurdering af staldforhold

Kommentarer til vurdering af resultatformidling mm.

Var der vaskeplads?Var der staldvagt?

5
Var der mulighed for 

"dopingbokse?

Højtaleranlæg på opvarmning

Højtaleranlæg på staldområde

Internet til rådighed under 

stævnet?

Var der "kontorplads" til 

TD/TD'er

Resultatformidling (1-5)

Præmieoverrækkelser (1-5)

Udsmykning (1-5)

Hvordan var   speaker?

Generel karakter for staldforhold 

(1-5)

Kommentarer til vurdering af staldforhold

TD's vurdering af parkering og "campingområde"

Generel karakter for 

parkeringsforhold (1-5)
4

Generel karakter for 

campingforhold (1-5)

Var der parkeringsvagt?

Var der officials-/VIP 

parkeringsområde?
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Opvarmningsbane samlet 

bedømmelse (1-5)
5

Forhindringsmateriale i spring (1-5)
Super dejligt stævne. 

TD's vurdering af stævnets udstyr

Faciliteter til dommere (1-5) 4
Kommentar fra dommere

TD's vurdering af stævnets baner

Konkurrencebane samlet 

bedømmelse (1-5)
5

Generel karakter for 

officialforplejning (1-5)
4 Var der VIP-loge?

Kommentarer til vurdering af af stævnets servicefaciliteter

Super fint, synes ikke at udbuddet i cafeteria er så stort, men tilfredsstillende. 

Var der officialsloge/ 

officialsbord?

Kommentarer til vurdering af parkering og "campingområde"

Ikke noget at komme efter. 

TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter

Generel karakter for udbuddet i 

cafeteriet (1-5)
4 var der rytterloge?

Var der smed tilstede?

Godkendelse af 

brændmyndighederne?

Var der adskillelse af heste og 

publikum?

Store arealer så ingen problemer 

TD's vurdering af stævnets sikkerhed

Generel karakter for sikkerhed ved 

stævnet (1-5)
4

Var der bemandet 

samarittertelt/ læge?

Var der dyrlæge tilstede?
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed

Var der badefaciliteter?

Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter

Borde og bænke udenfor ved baner og opvarmning, rigtig fint. 

Hvordan var toiletforholden: var der nok og 

blev de gjort rent?
Ja.

TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter

Generel karakter for 

tilskuerfaciliterer (1-5)
5 var der tribune indendørs?

Generel karakter for toiletforhold 

(1-5)
4 Var der tribune udendørs?
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Dato Underskrift TD

Dato Underskrift TD

Dato Underskrift stævneleder

Vurderinger som ligger over eller under karakteren 3 skal begrundes

Var der kontorfaciliteter til banebygger?

Kommentar fra banebygger

Vurderingsskala

5 = fremragende

4 = flot

3 = god

Andre kommentarer

Vedligehold af konkurrencebanen 

(1-5)
5

Udsmykning på banen (1-5) 5

2 = mindre god

1 = utilfredsstillende

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 et stævne

Denne karakter bruges når det er nødvendigt

Denne karakter bruges når forholdende er utilfredsstillende

Var der opsyn med 

opvarmningsbanen?

Opvarmningens bund (1-5) 5

Vedligehold af 

opvarmningsbanen (1-5)
5

Konkurrencebanens bund (1-5) 5


