
Enkät Tröjemålasnurren 2020.

Vi fick in 12 svar så det var många fler än vi hoppats på och här nedan är en sammanställning av resultatet på 

enkäten samt hur vi tänkt åtgärda det som var mindre bra. 

Tack för att ni har svarat på vår enkät angående Ryds MK:s första Bil-

O tävling, Tröjemålasnurren 2020-09-12.

Bra

M
indre bra

Inte bra Förklaring

10: Vi blev tagna på sängen av hur tidskrävande resultathanteringen är så här finns mycket kvar att lära tex. 

att det bör (måste) finnas funktionärer vars enda uppgift är att rätta tavelkort och räkna tider för att få fart på 

detta. Jag (Ingvar Håkansson) har lagt ner några veckor på att ta fram en Excel som kan göra  

resultathanteringen snabbare och säkrare. Simulering av tävling har gjorts och det verkar lovande.

Summering: Vi har fått mycket beröm både på banan och hur Ryds MK skötte sig som ny arrangör i helhet och 

det är vi väldigt glada och tacksamma för, vi jobbar på att justera till det som var mindre bra och hoppas vi ses 

i Ryd kommande år. Ryds Motorklubb.

Ok

Se kommentar 10: nedan.

Kommentarer.

2: Vi valde klubblokalen som start/mål plats för att slippa hyra lokal, den är något trång men vi hade tur med 

vädret så gick det att vara ut och alla såg till att hålla avstånd på grund av Covid -19 så gott det gick.

5: En övertygande majoritet tyckte om det mindre och trånga vägarna så vi kommer försöka och hålla oss till 

den vägtypen.

4: En kompakt bana men det saknades en skisskörning så vi jobbar på det till nästa tävling.

6: Angivelserna stämmde men några ekipage tyckte att kontrollerna satt väl gömda. OK sattes ned mot 

marken samt att en del av dem satt skymda om man inte var mittför så de gick inte att "ta i farten", det fanns 

en baktanke att få ner hastigheten med denna placeringen av skyltar samt att banan togs fram i februari och 

mars och då är inte vegitaionen så kraftig så hade tävlingen gått då så hade det inte inneburit några problem. 

Vi kommer skaffa längre pinnar som lösning på alltför skymda skyltar.

9. Tävlingsledningen? 12

10. Resultathanteringen? 4 5 3

8. Kvalite'n på kartbilderna? 11 1 Ok, kräver ingen åtgärd.

7. Kvalite'n på körordrarna? 11 1 Ok, kräver ingen åtgärd.

6. Stämmde angivelserna? (tavlor 

och skyltars placering) 8 3 1 Se kommentar 6: nedan.

5. Vägarnas beskaffenshet? 10 2 Se kommentar 5: nedan.

4. Banläggningen? 11 1 Se kommentar 4: nedan.

3. Besiktningen? 12 Ok

2. Start och målplatsen? 10 2 Se kommentar 2: nedan.

1. Informationen i inbjudan? 12 Ok

Ryds Motorklubb


