
Stævnetype: Spring + Dr. Antal starter: 334+416

Dato: 29-31/5-15 Start: 7.40 Slut: 21.00
Stævnearrangør:
Stævneleder:        Tlf.: 27572795

Pressesekretær: Tlf.: 

Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer

Vil du anbefale klubben at holde tilsvarende stævne igen?: Ja: X
Nej:

Er der punkter hvor klubben kan forbedre stævnekvaliteten?:

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

Underskrift TD/DTD Dato:

Underskrift Stævneleder Dato:

Sekretariat/stævneledelse:

Tidsplan fremsendt og godkendt pr. email inden stævnet. 
Vigtigt at samarbejdet og "spillereglerne" i sekretariatet er på plads, så alle kender deres ansvar og funktion.

Mie Lisby Thomsen 31/05/15

  

Samarbejdet med klubben før stævnet:

Inga Alstrup 31/05/15

Ærgerligt at netopkobling ikke fungerer optimalt. Sekretariatet bør køre med min. 2 computere til så stort et stævne, så 
folk ikke står så længe i kø. Vær bedre forberedt til udbetaling af præmier, når de blot overføres til stævnesystem. Dette 
gav omkring klasseafslutninger meget kø og mange spørgsmål, når kun 1 PC kunne betjenes.

Banebygger(e)
Dressurdommere

Jury: Formand:

Sanktioner - Protester - Bøder

Bo Gejl
Anny Roed, Birgitte Nielsen, Mette Lyngesen Fack, Birgitte Juhl, Rikke Lenskjold, Grete Jensen, 
Berit Visholm Høeg, Lykke Mathiesen
Formand Susanne Rasmussen

Stævnerapport Distriktsstævner
Hest + Pony

C-stævne
Officials
Springdommere Alice Loft og Marie Langheden

Brande Sportsrideklub
Inga Alstrup

Et godt besøgt stævne i overskyet og blæsende vejr med mange byger. Klubben havde for at få starter nok, valgt at lave 
både heste og pony klasser, og det fungerede igen rigtig godt. Udendørs anlægget i Brande er fantastiske rammer for 
udendørs stævner! Flot afviklet distriktsmesterskab for ponyhold dressur.

Berider Kim Andersen
TD Mie Lisby Thomsen
 

Gode engagerede hjælpere rundt omkring, og en sammentælling som fungerede super godt. Husk at få tidsplaner for hver 
dag lavet og kontrolleret i god tid, så store forsinkelser, som i springningen lørdag kan undgås. Det interne samarbejde i 
sekretariatet virker ikke optimalt og kan forbedres.

Flere dressurdommere kom først i sidste øjeblik til klassestart, og ønskede madservering i dressur dommertårnet. Det kan 
ikke være meningen! Vejl. ridetid for LA5 for både hest og pony siger 2 min. for lidt - skal rettes hos DRF. Afvikling af 
holdklasser fungerer ikke optimalt i stævnesystemet. Vi glæder os til forbedringer!

Bemærkninger (stævnepladsen generelt)

Rytter kommentarer

Officials kommentarer

Klubbens kommentarer

Et dejligt stævne med gode startmuligheder på et flot klargjort rideanlæg. Flotte ærespræmier i alle klasser. Ærgerligt at 
det fine forarbejde drukner i regn og mudrede baner. Der kom en del klager over tidsplanen i spring lørdag, hvor det hele 
blev godt en time forsinket midt på eftermiddagen. Indtastning på live virkede på nær fredag og søndag eftermiddag, hvor 
DRF var nede.



Resultatformidling m.m. Kommentar

 (1-5) 5
 (1-5) 5

Udsmykning (1-5) 5
Ja: x Nej:
Ja: Nej: x

Speaker:  
Flot klaret ved både spring og dressur.

Ja: Nej: x
Ja: x Nej:

Stalde Kommentar

(1-5) 5
Ja: x Nej:

Vaskeplads  Ja: x Nej:
Staldvagt  Ja: x Nej:

Kommentar

(1-5) 3
(1-5)

Parkeringsvagt  Ja:  Nej: x
Ja: x Nej:

Kommentar

(1-5) 5
Rytterloge  Ja:  Nej: x
VIP-loge  Ja:  Nej: x
Officialsloge/bord  Ja: Nej: x
Officialsforplejning generelt  (1-5) 4

 Kommentar

(1-5) 5
(1-5) 4

Ja: Nej:
Ja:  Nej: x

Badefaciliteter  Ja:  Nej: x
Ja: x Nej:

Sikkerhed Kommentar

(1-5) 5
Ja:  Nej: x

Dyrlæge  Ja: x Nej:
Ja: x Nej:
Ja: x Nej:
Ja: x Nej:

Udstyr Kommentar

(1-5) 4
Forhindringsmateriale spring (1-5) 5
Kommentar fra dommere

Baner Kommentar

(1-5) 4
(1-5) 4
(1-5) 5

Godkendelse af brandmyndigheder

  

Generel karakter for campingfaciliteter

Tilskuerfaciliteter
Generel karakter for tilskuerfaciliteter

Ádskillelse af heste og publikum
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed:

Officials-/ VIP parkeringsområde
Andre kommentarer

Tribuner indendørs
Tribuner udendørs

Generel karakter for toiletforhold

Stor live skærm i cafeteria+lister
Præmieoverrækkelser Flotte ærespræmier til alle

Blomster og flot udsmykning

 

Generel karakter for staldforhold

Parkering og "Campingområde  

Resultatformidling

Højtaleranlæg/opvarm.
Højtaleranlæg/staldområde

Højt og tydeligt

Savnes!

Mulighed for "Dopingbokse"

Lidt tilfældig, ret kaotisk og mudret

Internet:
"Kontorplads" til TD/DTD'er

  

I egen stald

Andre kommentarer

Generel karakter for parkeringsfaciliteter

Fint udvalg

Savner dagens varme/sunde ret

Godt at traktoren kunne hjælpe fastkørte biler i mudderet.

Masser af bænke rundt omkring
Ny fast toiletvogn v/sekretariat

 

Generel karakter for udbud i Cafeteria
Servicefaciliteter  

Andre kommentarer
Cafeteriaet blev passet af voksne hjælpere og udvalget var fint og varieret med grillede burgere, sandwiches, pastasalat og 
hjemmebag ud over alm. cafeteria mad. 

Tilkald

Toiletforhold, antal & rengøring
Andre kommentarer

Generel karakter for sikkerhed

Dressur dommertårne bør indrettes så dommer sidder ved C og ved døren. Omvendt på bane 1. I regnvejr er en 
dommerbil til dressur især ikke optimal, så overvej at få anskaffet et ekstra dommertårn.

Flot materiel og pyntet, men våde
Meget våde men fungerede ok
Så meget som muligt

Konkurrencebane samlet bedømmelse

 

Faciliteter for dommere:

 

2 stk. v/baner og ellers cafeteria

God adskillelse af hest og publ.

Tilkald

Stævnet var godt besøgt hele weekenden = god stemning trods det meget svingende vejr.

Bemandet samarittertelt/læge

Smed

Flot bane

Rigtig godt adskilt omkring spring opvarmning og videre til dressuren. Super fin skiltning overalt også!

Konkurrencebane bund
Vedligehold af konkurrencebane



(1-5) 4
(1-5) 4
(1-5) 5
(1-5 5

Ja: x Nej:
 

Ja: x Nej:

Opsyn med opvarmningsbane
Andre kommentarer

Kontorfaciliteter til banebygger
Kommentar fra banebygger

Vurderinger som ligger under eller over 3 skal begrundes.

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.

Gode arbejdsvillige hjælpere og fint materiel.

Opvarmingsbane samlet bedømmelse
Opvarmningsbane bund
Vedligehold af opvarmningsbane
Udsmykning på banen Meget flot overalt!

Så meget som muligt

TD og daglig leder

Gode bundforhold som havde svært ved at tage de store mængder regn, og derfor blev meget våde. Fredag og lørdag 
fungerede de ok trods mudder, men søndag blev både spring og dressur opvisningsbaner glatte efter de store mængder 
regn. Synd for klubben som tydeligvis havde gjort et stort forabejde med banerne.

Mudrede men ok trods alt


