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Generelt:          

Stævne:       Dato:    

Stævnetype: Nationalt:___   Internationalt (CEI):___   

Arrangører (klub):       

Stævneansvarlig:      Telefon: 

Start/mål (tidspunkt): Første start:   Sidste i mål:  

STÆVNERAPPORT 
Distanceridning 

Resultater: Benævnelse 

(LD-SA) 

Længde i  

kilometer 

Antal  

starter 

Antal  

gennemførte 

Antal  

gennemførte i % 

Klasse 1       

Klasse 2       

Klasse 3        

Klasse 4       

Klasse 5       

Klasse 6       

Klasse 7       

Klasse 8       

Klasse 9       

Klasse 10       

I alt:      

                                                                                       Antal gennemførte i % =  

Officials:          

Dommer:       

Teknisk Delegeret:    

Dyrlæger:      

 

 

Øvrige:    
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Vurderingsprincip: Neutral/sur smiley kræver kommentar! 

Glad smiley: Tilfredsstillende - ingen ændring påkrævet.    Neutral smiley: Kan med fordel forbedres.    Sur smiley: Ændring 

Protester/Bøder:          

Rytter: Licens nr.: Sanktion: 

   

   

   

   

   

Information og materiale forud for stævnet:         

Hjemmeside:    

Program:   

Kort:   

Reklame (hvor):   

Samarbejde inden stævnet:   

Andet: 

 

Sekretariat:         

Telefon:____ (Ja/Nej) Printer/kopimaskine:____ (Ja/Nej) Internet____ (Ja/Nej) 

Personale:   

Tidsplan:   

Informationsmøder:   

Kommunikation til Vet.:   

Kommunikation til Mål:   

Resultatformidling:   

Præmieoverrækkelse:   

Andet: 
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Stævneplads:         

Personale ved Start:   

Personale ved Mål:   

Plads i startområdet:   

Mulighed for opvarmning:   

Plads til opløb:   

Plads til nedbremsning:   

Hvileområde:   

Parkering:   

Toiletter:   

Adgang til vand:   

Tillskuerfaciliteter:   

Højttaleranlæg:   

Andet: 

 

Dyrlægekontrollen:         

Personale:   

Plads i Pulsområdet:   

Mønstringsbaner:   

Flow/Tidsplan:   

Andet: 

 

Ruter:         

Markeringer:   

Valg af ruter:   

Bundforhold:   

Kontrolposter:   

Vand:   

Andet: 
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Servicefaciliteter:         

Cafeteria/Madudsalg:   

Stævnesmed:   

Behandlende dyrlæge:   

Læge/Samarit:   

Bokse:   

Overnatning for rytter:   

Sygeboks:____ (Ja/Nej) Dopingboks:____ (Ja/Nej) 

Andet: 

 

Officials:         

Forplejning:   

Indkvartering:   

Andet: 

 

Kommentarer fra ryttere:  

 

Kommentarer fra publikum:  

 

Kommentarer fra dommer/TD:  
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Kommentarer fra dyrlæger:  

 

Kommentarer fra arrangør:  

 

Udfærdiger/gennemgang:  

Stævnerapport udfærdiget af 

(blokbogstaver):  

Resultatliste godkendt:  Ja____  Nej____  

Udfærdigers underskrift:  

Arrangørers underskrift 

(for gennemgang af rapporten):  
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