
  Bilaga 4 

Utvärdering 

  39 st har lämnat in utvärderingen 
    

  Vad tycker du om platsen/läget av arrangemanget 

8 Väldigt bra läge, centralt för de flesta, men bäst att köra bil dit. Hundvänligt  

13 Utmärkt 

9 Mycket bra 

4 Bra 

2 Allt som allt bra, synd att vägen ligger så nära 

2 Utmärkt. Bra lokal trots många människor 

  

  Vad tycker du om rummet? Var det till belåtenhet 

17 Utmärkt 

5 Okej 

11 Mycket bra 

1 Suvärent 

  
  Var maten till belåtenhet? 

12 Utmärkt 

11 Mycket bra 

10 Bra 

1 Hellre Buffe´på fredagskväll, samt på luncherna 

2 Jätte bra mat o trevlig personal 

  
  Vad tycker du om raskompendiumen? 

10 Fina kompendium överlag 

14 De flesta mkt bra o tydliga med fin layout 

6 Bra, förutom Cane Corso som inte var bra o maremma som saknade mkt text till bilder 

3 Bra 

1 några stavfel o syftningsfel (DdB & S-ovtjarka) 

1 Mkt bra jobbat 

1 Väl genomtänkta 

1 Extra plus för mkt fin o lättläst layout 

2 Otroligt fina, smart med samma layout. Cane Corso var lite ostrukturerat 

1 Bra förutom Cane Coros o Maremma 

1 Hade önskat en sida längst bak för egna anteckningar 

1 Kunde i en del varit bilder på bättre hundar 

1 Slovenski cuvac dåligt. St. Bernhard o Ovtjarkor särskilt bra 
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  Vad tycker du om raspresentationerna? Räckte tiden till? 

6 Tiden räckte bra, blir bara utdraget och tjafsigt annars. Överlag okej och bra presentationer 

8 Tiden räckte till, ojämn kvalitet på raspresentationerna och presentatörerna 

7 Lite varierande, de flesta var väldigt bra 

1 Lite stressigt på lördagen 

3 Utmärkt presentationer, förutom Maremmano Abruzzse & Slovensk Cuvac 

7 Bra, Ja 

3 Ja presentationen i salen var bra men, Bättre plats och mera organiserat runt visningen av hundarna 

1 Blandat, flera bilder av utm hundar behövs alltid 

1 Kuvasz utmärkt 

  
  Vad tyckte du om Powerpointen på  raserna? 

13 Bra 

1 Mycket bra, tack arrangörerna för bra arrangemang 

11 Mycket bra på de flesta 

3 Bra bilder, bättre ibland än på kompendiumen 

9 Utmärkta 

1 Bra men kunde vara i vissa fall mera strukturerat 

  

  Kvalitén på hundarna hur var den? 

21 Varierande, några raser ganska dåliga men andra genomgående utmärkta 

3 okej 

6 mestadels utmärka exemplar 

1 Bra 

3 överlag bra 

1 Hög 

2 Blandat, Pyreneerhundarna & DdB var utm. 

1 Varierande  

1 Pyrre, Ddb, kuvasz ovtjarkor - bra. Maremma & slovensky cuvac så där 

  

  Antalet hundar, kunde det vara flera eller färre? 

11 Räcker 

11 okej 

8 Bör inte vara mindre än 4, gärna 5-6 st, men kan ju bero lite på rasers population 

3 Kunde varit flera 

2 Mycket blandat 

1 Jätte bra att ha en hane o en tik inne i salen 

1 Hade så klart varit roligt med flera på de små raserna, men viktigast att de fanns på plats  

1 Hade jobbat på bra för att få till hundar 

1 Tillräckligt, men Ovtjarkor kunde varit flera 
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  Helhetsintrycket av konferensen, var den så som du förväntat dig? 

4 Ja 

2 Mycket välplanerad konferens md bra konferensledning som hade utm service känsla och glatt humör 

1 Välordnat 

2 Var bra och välplanerad 

4 Hade inte förväntat mig sämre, helhetsintrycket var utmärkt 

2 Bra 

1 Absolut 

1 Bra helhet, vissa diskussioner gick överstyr 

1 Mycket bra o välorganiserad konf. Med bra tidsschema 

1 Lite tråkigt att några kollegor gav negativa kommentarer 

1 En av de bästa konferenser, punktligt, noggrannt o flöt på utmärkt 

2 Bättre än vanligt 

4 Mkt bra 

1 Högt över förväntan! Suvärent Jobbat! Gratulera 

3 Bättre än väntat 

1 Mkt bra upplägg. Välutnyttjad tid 

1 Trevligt 

1 Haft en lärorik o intressant helg 

3 Utmärkt 

1 Det var jätte bra! Tack för ett bra utbildningstillfälle 

1 Jätte bra konf. Lärorik med härlig stämning. Åker hem med många positiva känslor o tankar 

1 Pressat program, men ändå fungerade det bra 

1 Ja trevligt. Bra stämning. Klubben positiv till oss nya domare!!! 

  
  Vad kunde vi gjort annorlunda? 

12 Inget, mkt bra konferens 

2 Nej 

1 Mindre "sittning" runt maten.  

1 Inget, jo kanske mindre godis och mera frukt 

1 Vissa raser kunde varit bättre förberedda 

2 Bättre plats och mera organiserat runt visningen av hundarna 

1 Allting gjordes mycket bra 

1 Rasfolket kunde våga säga mer. Utmärkt jobb från SBHK 

1 Den enda rase jag inte fick ut något av var Maremma, dåligt förberedd presentation o dåligt hundmaterial 

1 Lördagen blev ngt lång, men vet ej hur man skulle gjort 

1 Hade önskat kompendiumen ngt tidigare 

1 Ni har gjort ett utmärkt arbete 

2 Bättre hundmaterial, Bör väljas av presentatören o INTE av klubben 

1 KEEP UP THE GOOD WORK 

1 Inte så mkt. Trevligt bemötande från er i SBHK - TACK!! 

1 Kan inte komma på något. Jag tycker ni gjort det JÄTTE BRA!!!!! 

 


