Enkätsvar 180716

Enkätsvar om utställningen 16 juli 2018
30% av deltagarna har svarat på vad de tyckte om utställningen.
En tredjedel får anses vara en ganska bra svarsfrekvens. Förhoppningsvis är svaren
också representativa för hela målgruppen.
Vi bad dem sätta ett helhetsbetyg, 1‐5. De flesta gillade arrangemanget. Totalt 93% gav
4 eller 5 i betyg.
Man skulle också kort motivera betyget. Sedan bad vi om tips på förändringar. Svaren
finns nedan.
Sammanfattning av inkomna svar (per den 19/7).
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Kommenterar/Betygsmotiveringar
varmt
Trevlig ställe,Kanske lite snabbare bedömmningar med tanke på värmen som var
Bra plats, bra cafeteria
Mycket trevlig utställning. Kvällsutställning super:)
Välplanerad och allt flöt på jättebra👏💪
Mer ställen att fylla på vatten till hundarna, och bättre parkeringar! Annars va allt perfekt
Mycket trevliga funkisar! Smidigt arrangemang! Bra parkeringsmöjligheter mängden bilar till
trots. Ishinken var suverän!
Bra jobb.Hoppas ni forsätter.Jätte bra att ni kör Juniorhandling.
Trevligt och mysigt, jättefina och många priser, har inget att klaga på!
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Bra arrangerat stora fina ringar tydliga meddelande jättefina priser så skönt även med
rökförbudet runt ringarna
Alltid lika trevligt och besöka era utställningar. Trevlig plats och trevliga och hjälpsamma
funktionärer. Era utställningar vill man inte missa och tar absolut ledigt från jobbet för. Och
att ni har en kvällsutställning får ni många plus för.
Välordnat, trevligt bemötande av funktionärer/domare
Mysigt och väl organiserat, man känner sig välkommen hos er med hundarna
Flöt på mycket bättre
Mycket trevlig utställning med trevliga funktionärer & mysig stämning.
Tyckte det var en mycket trevlig utställning 🙂
Trevliga och hjälpsamma funktionärer. Välorganiserat. Supertrevligt!
Det fungerade jättebra med allt
Gemytlig stämning och bra domare och ett trevligt bemötande från sekretariatet
Allt fungerade så himla bra. Även före med mkt bra info.
Bra parkering och bra ordnat
Ring nr 1 tog väldigt lång tid
Bra ordnat på det hela. Lite trång på parkeringen.
Det var en bra utställning
Alltihopa flöt på fint . Bra organiserat.
Trevlig stämning, välarrangerat, man kände sig välkomnad redan på parkeringen. Glada och
positiva funktionärer
Trevligt och välorganiserat
Intim kveldsutställning som blir mer och mer populärt i Europa
Trevliga människor, arrangörer och trevlig plats. Trevlig domare.
Tycker att utställningen var väl arrangerad och mycket funktionärer överallt som hjälpte till vid
behov... Super trevligt.. Tack!!

Tips påförändringar
kylare
Var bra som det var
Vore roligt med lite större rosetter/ hederspriser. Lägger gärna till 20kr mer på
anmälningsavgiften för det.
Kör på ..:)som ni hade gjort
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Som jag nämnde ovan
Lättare att skriva ut tidsschemat, länk till pdf direkt vore perfekt.
Tycker utställningen håller lagom nivå
Tyckte allt fungerade bra så har inget att tillägga
haha,vädret kan ju ingen råda över,
Köpa hem mer till köket. Det mesta var slut senare på kvällen
Hundshop på plats, kanske gemensam bedömning i BIS finalerna.
Parkeringen skulle kunnat va bättre, förstår att det är svårt :) sen kanske det blev lite
väl sent innan BIS finalerna kunde börja, kanske skulle kunnat börja en timme
tidigare :) men ett stort + till att det fanns en rökruta, skulle det alltid finnas å inte
bara när det är torrt, mycket trevligare för både mej och min hund :)
Spela inte musik mer än då bedömning inte pågår. Det var svårt att höra
ringsekreterarens upprop där på slutet.
Ok
Jämn fördelning av antalet hundar mellan ringarna för mer synkning av programmet
Gärna tydligare ingång till utställningen där man visar vacc.
Tyckte det var bra som det var
Ett liiiite snabbare tempo i ringen. Två ringar var klara inom rimlig tid och en tog lite
mera tid. Jag är medveten om att det kan bero på orutinerade ringsekreterare. En av
dom kanske skulle ha något mera vana.

