
Spring Dressur Hest Pony

X X
Stævnetype

Stævnedetaljer og stævneorganisation

Officials detaljer

Stævnejury: formand

Stævnejury: øvrigt medlem

Stævnejury: øvrigt medlem

Stævnejury: øvrigt medlem

Bjarne Nikolajsen

Christina Madsen 

Stævneleder

Pressesekretær

Christina Madsen 

X

17-04-2016

Landsstævne Elitestævne MesterskabDistrikstævne
Sæt X

Antal starter

128

Dato stævnestart 15-04-2016 Dato stævneslut

Charlotte Glud, Charlotte Olsen, Hanne Brobøl Thomsen, Helle 

Krasnik Trolle, Helle Westh, Janet Wilhjelm, Laura-Adele Nielsen,  

Leif Törnblad, Lena Hougaard-Thomsen, Lone Dichmann, Niels-Erik 

Bachmann, Peter Fischer, Susanne Vennike 
Dressurs dommere

Springdommere

Banebyggere

Stævnearrangør Solrød Rideklub 

Rytterne har været glade for den store Plads i har lavet i år det har 

fungeret fint. Der har været masser af plads til at få heste ud af 

trailere og heste transportere.

Kommentarer fra ryttere

kommentarer fra andre officials
Dommerne har været glade for de spejle i har fået sat op sidste år 

de fungere fint og de har sagt at de havde gode skrivere.

Noter eventuelle sanktioner, protester og bøder

Ingen

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

STÆVNERAPPORT ved Stævner under Dansk Ride Forbund
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Kommentarer fra klubben

Hvad skal der til for at klubben kan 

forbedre sin status som 

stævnearrangør

Det er helt klart min opfattelse at der også er plads til at lave nogle 

spring stævner da klubben har kapacitet til dette og har de 

nødvendige hjælpere så jeg vil opfordre klubben til at søge om at få 

pony springstævner også.

Hvordan har samarbejdet med 

klubben været før stævnet?

Jeg har haft et fantastisk godt samarbejde med klubben inden 

stævnet.

TD's overordnede kommentarer til stævnet

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

ingen kommentarer det har fungeret fint under hele stævnet.
Er der punkter hvor klubben kan 

forbedre stævnets kvalitet?

Det er en dejlig stævne plads med gode oversigtforhold men har 

kunne følge med de ryttere som har valgt at varme op uden dørs.
Stævnepladsen generelt

Resultatformidlingen har fungeret fint under hele stævnet på DRF 

live. Der har ikke været de sædvanlig afbrydelser som der ind i 

mellem har været ved stævner som er meget frustrerende.  

Eventuelle kommentarer til 

resultatformidling mm.

TD's vurdering af resultatformidling mm.

Fine speakere som har kunne udtale heste 

navne og ryttere på en meget fin måde.

Kommentarer til vurdering af resultatformidling mm.

Højtaleranlæg på opvarmning

Højtaleranlæg på staldområde

Internet til rådighed under 

stævnet?

Var der "kontorplads" til 

TD/TDere

Resultatformidling (1-5)

Præmieoverrækkelser (1-5)

Udsmykning (1-5)

Hvordan var   speaker?

Der har været opsat 2 skærme i cafeteria så alle har haft mulighed for at kunne følge med i hvad der er 

givet af karakterer til de for skellige ryttere 
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TD's vurdering af staldforhold

Var der vaskeplads?Var der staldvagt?

3
Var der mulighed for 

"dopingbokse?

Generel karakter for staldforhold (1-

5)

Jeg har givet 3 for teltstalden denne gang da boksene de har stået på jord men der har været maser af 

spåner til rådighed og der har ikke været nogle bokse der har været for fugtige.

Kommentarer til vurdering af staldforhold

TD's vurdering af parkering og "campingområde"

Generel karakter for 

parkeringsforhold (1-5)
3

Generel karakter for 

campingforhold (1-5)
X

Var der parkeringsvagt?

Var der officials/VIP 

parkeringsområde?

Generel karakter for 

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

Kommentarer til vurdering af stævnets servicefaciliteter

Der har været en fin service med meget venligt og smilende personale under hele stævnet i cafeteriaet 

meget lækre retter som man kunne vælge i mellem meget flot.

Var der officials loge/ officials 

bord?

Kommentarer til vurdering af parkering og "campingområde"

Der har ikke været nogen Camping denne gang da ryttere og deres hjælpere de har været indlogeret på 

forskellige B&B samt andre steder i nærheden. Jeg har givet 3 for P da det har været på en græsmark.

TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter

Generel karakter for udbuddet i 

cafeteriet (1-5)
4 var der rytterloge?

Tilskuerne har kunne følge rytteren inde fra cafeteriaet og de har haft mulighed for at komme ud ved 

bariæren hvor der er en fin gang hvor man har kunne fotografere og filme ryttere.

Var der badefaciliteter?

Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter

Hvordan var toilet forholden: var der nok og 

blev de gjort rent?

Ganske udmærket toiletforholde de har været rene og 

pæne under hele stævnet 

TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter

Generel karakter for 

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

Generel karakter for toiletforhold (1-

5)
3 Var der tribune udendørs?
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17-04-2016 Bjarne Nikolajsen

Dato Underskrift TD

17-04-2016 Christina Madsen

Dato Underskrift stævneleder

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

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

det er en fantastisk dejlig bund til dressur og den er blevet havet og trimmet flere gane i løbet af dagen 

og mellem hver klasse 

Vedligehold af konkurrencebanen 

(1-5)
4

Udsmykning på banen (1-5) 5

Opvarmningsbane samlet 

bedømmelse (1-5)
4

Var der opsyn med 

opvarmningsbanen?

Forhindringsmateriale i spring (1-5)

TD's vurdering af stævnets udstyr

Faciliteter til dommere (1-5)
Kommentar fra dommere

Opvarmningens bund (1-5) 4

Vedligehold af 

opvarmningsbanen (1-5)
4

TD's vurdering af stævnets baner

Konkurrencebane samlet 

bedømmelse (1-5)
4

Konkurrencebanens bund (1-5) 4

Var der smed tilstede?

Godkendelse af brænd 

myndighederne?

Var der adskillelse af heste og 

publikum?

Der har været ganske fin adskillelse af 

publikum og hjælpere til ryttere og ryttere det 

har fungeret meget flot der har været 

baneopsyn på opvarmningen som har fungeret 

fint:-) 

TD's vurdering af stævnets sikkerhed

Generel karakter for sikkerhed ved 

stævnet (1-5)
5

Var der bemandet samaritter 

telt/ læge?

Var der dyrlæge tilstede?
Andre forhold i forbindelse med sikkerhed


