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STÆVNERAPPORT ved Stævner under Dansk Ride Forbund

TD's overordnede kommentarer >l stævnet

Et rig3g godt stævne i flo8e omgivelser. Brande er super gode 3l at 
forberede sig og tænke på alle detaljer, så al3ng fungerer og virker 
op3malt. Nyt stort sekretariat mellem dressur og spring fungerede 
rig3g godt.

Stævnepladsen generelt

Kommentarer fra andre officials

Vel planlagt, flot og forberedt stævne med dyg3ge og masser af 
hjælpere over alt. En fornøjelse at være dommer og official i Brande. 
LA6 for pony bør sæ8es op i vejl. Ride3d. Svær at få afviklet 3l 3den 
med 2 min. Oveni ride3d.

Kommentarer fra klubben LA5 pony skal ligeledes 3llægges ekstra 3d.

Berit Visholm Høg, Birgi8e Nielsen, Bri8a Egholm, Grethe Jensen, Heidi Bodenhoff, 
Me8e Lyngesen Fack, Rikke Lenskjold & Winni AgertoY

Noter eventuelle sank>oner, protester og bøder

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

Springdommere
Banebyggere

Dressursdommere

Marie Pape Langheden, Jesper Dippel
Bo Gejl

Stævnearrangør Brande Sportsrideklub

Et super godt stævne på gode baner og flot klargjorte omgivelser. En 
rig3g god stævneplads, om end lidt langt fra parkering 3l sekretariat.

Kommentarer fra ry8ere

Antal starter
D-246, S-461 = 707

Dato stævnestart 20/05/16 Dato stævneslut

Stævnedetaljer og stævneorganisa>on

Officialsdetaljer

Stævnejury: formand
Stævnejury: øvrigt medlem
Stævnejury: øvrigt medlem
Stævnejury: øvrigt medlem

Stævneleder
Pressesekretær

Dorthe Storm 21670670

22/05/16
Landsstævne Elitestævne MesterskabDistrikstævne
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Kommentarer 3l vurdering af parkering og "campingområde"
Meget spredt og 3l 3der lidt kao3sk. Flere ry8ere & forældre bemærker at der er langt fra parkering 3l 
sekretariat, men rides3 3l begge opvarmningsområder fungerer super godt.

I egen stald

Kommentarer 3l vurdering af staldforhold

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

3

Generel karakter for 
campingforhold (1-5)

Var der parkeringsvagt?

Var der officials-/VIP 
parkeringsområde?

TD's vurdering af resultaKormidling mm.

Rig3g dyg3ge speakere 3l både dressur og 
spring 3l god orientering for publikum.

TD's vurdering af staldforhold

Kommentarer 3l vurdering af resultahormidling mm.
Gode præmieoverrækkelser med flo8e rose8er, ærespræmier 3l alle vindere, og musik i springning 3l 
æresrunden.

Var der vaskeplads?Var der staldvagt?

4
Var der mulighed for 
"dopingbokse?

Højtaleranlæg på opvarmning

Højtaleranlæg på staldområde

Internet 3l rådighed under 
stævnet?

Var der "kontorplads" 3l TD/TD'er

Resultahormidling (1-5)
Præmieoverrækkelser (1-5)
Udsmykning (1-5)
Hvordan var speaker?

Generel karakter for staldforhold 
(1-5)

Hvordan har samarbejdet med 
klubben været før stævnet?

Fint, kontakt på både mail og telefon, samt fremsendt 3dsplan 3l 
godkendelse. Dommerne følte sig ligeledes godt informeret.

Eventuelle kommentarer 3l 
resultahormidling mm.

Store liveskærme ved både dressur og spring 3l publikums 
orientering. Super godt!

Vil du anbefale klubben at amolde 3lsvarende stævne igen? (sæt X)

Nej, kun små skønhedsfejl som opvejes af alt det gode arbejde.
Er der punkter hvor klubben kan 
forbedre stævnets kvalitet?

Et rig3g godt stævne i flo8e omgivelser. Brande er super gode 3l at 
forberede sig og tænke på alle detaljer, så al3ng fungerer og virker 
op3malt. Nyt stort sekretariat mellem dressur og spring fungerede 
rig3g godt.

Stævnepladsen generelt

Hvad skal der 3l for at klubben kan 
forbedre sin status som 
stævnearrangør

Klubben ville sagtens kunne holde udendørs B-stævner på deres fine 
anlæg, hvis de har interesse herfor.



Ja Nej
X

Ja Nej
X

Ja Nej
X

Ja Nej

Ja Nej
X

Ja Nej
X

Ja Nej
X

Ja Nej
X

Ja Nej
X

Ja Nej
X
Ja Nej

X

Var der smed 3lstede?

Godkendelse af 
brændmyndighederne?

Var der adskillelse af heste og 
publikum?

Super godt tænkt med ride/gangs3er 3l begge 
rideområder, dog lidt farligt for publikum ved 
dressuren mellem opvarmning og opvisning. 
Kunne der evt. åbnes i den sydlige ende af 
opvarmningen, så hestene holdes væk fra 
sekretariatsområdet? Flere manglede lørdag 
stævnesmed v/springning. En løs aYale om 3lkald 
eller en "ridende" smed kunne være en ide.

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

4
Var der bemandet samari8ertelt/ 
læge?

Var der dyrlæge 3lstede?
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed

Var der badefaciliteter?

Kommentarer 3l vurdering af stævnets 3lskuerfaciliteter

Mange bænke over alt i fine blomsterpyntede omgivelser.

Hvordan var toilehorholden: var der nok og 
blev de gjort rent?

Kun 1 toilet virkede ved cafeteriaet, og resten ellers langt 
væk ved ridehallen.

TD's vurdering af stævnets >lskuerfaciliteter
Generel karakter for 
3lskuerfaciliterer (1-5)

4 var der tribune indendørs?

Generel karakter for toilehorhold 
(1-5)

3 Var der tribune udendørs?

Generel karakter for 
officialforplejning (1-5)

5 Var der VIP-loge?

Kommentarer 3l vurdering af af stævnets servicefaciliteter
Et meget stort og lækkert udvalg i cafeteria, som skabte et godt samlingspunkt for stævnet. Salatbar, 
grillet mad, varm mad, lækre sandwich, hjemmebag + alm. Cafeteriamad.

Var der officialsloge/ officialsbord?

Meget spredt og 3l 3der lidt kao3sk. Flere ry8ere & forældre bemærker at der er langt fra parkering 3l 
sekretariat, men rides3 3l begge opvarmningsområder fungerer super godt.

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

5 var der ry8erloge?

Forhindringsmateriale i spring (1-
5)

5
Gode dyg3ge hjælpere og skrivere. 

TD's vurdering af stævnets udstyr

Faciliteter 3l dommere (1-5) 4
Kommentar fra dommere

Opvarmningens bund (1-5) 5

Vedligehold af opvarmningsbanen 
(1-5)

5

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

5

Konkurrencebanens bund (1-5) 5

Vedligehold af konkurrencebanen 
(1-5)

5

Opvarmningsbane samlet 
bedømmelse (1-5)

5
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Dato UnderskriY TD

Dato UnderskriY TD

Dato UnderskriY stævneleder

Var der opsyn med 
opvarmningsbanen?

Vedligehold af opvarmningsbanen 
(1-5)

5

2 = mindre god
1 = u>lfredss>llende

Denne karakter bruges når det ikke kan gøres bedre
Denne karakter bruges når det er ekstraordinært flot
De8e 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 u3lfredss3llende

Vurderinger som ligger over eller under karakteren 3 skal begrundes

Var der kontorfaciliteter 3l banebygger?
Kommentar fra banebygger

Mange og gode hjælpere, samt flot og rigeligt banemateriale. Stor ros!

Vurderingsskala
5 = fremragende
4 = flot

3 = god

Andre kommentarer
Banerne i Brande var super gode og helt op3male, og stor ros fra både officials og ry8erne. Godt 
forberedt!

Vedligehold af konkurrencebanen 
(1-5)

5

Udsmykning på banen (1-5) 5


