
Spring Dressur Hest Pony

Evt. 2. TD ved stævnet

Ja Nej

STÆVNERAPPORT ved Stævner under Dansk Ride Forbund

TD's overordnede kommentarer til stævnet

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

Er der punkter, hvor klubben kan 

forbedre stævnets kvalitet?

Stævnepladsen generelt

Kommentarer fra andre officials

Kommentarer fra klubben

Notér eventuelle sanktioner, protester og bøder

Bemærkninger og kommentarer om stævnet

Stildommer

Springdommere

Banebyggere

Dressurdommere

Stævnearrangør (klub)

Kommentarer fra ryttere

Stævnedetaljer og stævneorganisation

Officialsdetaljer

Stævnejury: formand

Stævnejury: øvrigt medlem

Stævnejury: øvrigt medlem

Stævnejury: øvrigt medlem

Stævneleder

B-stævne Mesterskab DatoC-stævne
Sæt X

TD ved stævnet (ansvarshavende)

Antal starter
Stævnetype
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Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

TD's vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter

Generel karakter for tilskuerfaciliterer 

(1-5)
Var der tribune indendørs?

Generel karakter for toiletforhold (1-5) Var der tribune udendørs?

Generel karakter for 

officialforplejning (1-5)

Kommentarer til vurdering af af stævnets servicefaciliteter

Var der kontorplads/bord til officials?

Kommentarer til vurdering af parkering og "campingområde"

TD's vurdering af stævnets servicefaciliteter

Generel karakter for udbuddet i 

cafeteriet (1-5)

Kommentarer til vurdering af staldforhold

TD's vurdering af parkering og "campingområde"

Generel karakter for parkeringsforhold 

(1-5)

Generel karakter for campingforhold 

(1-5)

Var der parkeringsvagt?

Var der officials-/VIP 

parkeringsområde?

TD's vurdering af resultatformidling mm.

TD's vurdering af staldforhold

Kommentarer til vurdering af resultatformidling mm.

Var der vaskeplads?Var der staldvagt?

Var der mulighed for "dopingbokse?

Højtaleranlæg på opvarmning
Resultatformidling (1-5)

Præmieoverrækkelser (1-5)

Udsmykning (1-5)

Generel karakter for staldforhold (1-5)

Hvad skal der til for at klubben kan 

forbedre sin status som 

stævnearrangør

Hvordan har samarbejdet med 

klubben været før stævnet?

Hvordan var speaker?
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Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Dato Underskrift TD

Dato Underskrift stævneleder

Var der smed tilstede/på tilkald?

Var der adskillelse af heste og 

publikum?

TD's vurdering af stævnets sikkerhed

Generel karakter for sikkerhed ved 

stævnet (1-5)
Var der dyrlæge tilstede/på til kald?

Andre forhold i forbindelse med sikkerhed

Var der badefaciliteter?

Kommentarer til vurdering af stævnets tilskuerfaciliteter

Vurderinger som ligger over eller under karakteren 3 skal begrundes

Kommentar fra banebygger

Vurderingsskala

5 = fremragende

4 = flot

3 = god

Andre kommentarer

Vedligehold af konkurrencebanen       

(1-5)

Udsmykning på banen (1-5)

Forhindringsmateriale i spring (1-5)

TD's vurdering af stævnets udstyr

Faciliteter til dommere (1-5)
Kommentar fra dommere

Hvordan var toiletforholdene: var der nok, og blev 

de gjort rent?

Opvarmningsbane - samlet bedømmelse (1-5)

Opvarmningens bund (1-5)

Vedligehold af opvarmningsbanen (1-5)

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 er derfor den typiske karakter ved et stævne

Denne karakter bruges, når det er nødvendigt

Denne karakter bruges, når forholdende er utilfredsstillende

TD's vurdering af stævnets baner

Konkurrencebane - samlet 

bedømmelse (1-5)

Konkurrencebanens bund (1-5)
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