
Q1 Hvordan vurderer du faciliteterne på banen generelt?
Answered: 35 Skipped: 0
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Q2 Hvordan vurderer du pladsen i paddock?
Answered: 35 Skipped: 0
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Q3 Hvordan vurderer du toiletforholdene?
Answered: 35 Skipped: 0

2.86%
1

5.71%
2

37.14%
13

28.57%
10

25.71%
9

 
35

 
3.69

1 2 3 4 5

S

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 1 2 3 4 5 TOTAL WEIGHTED AVERAGE

S

3 / 11

DSK 2 2019-evaluering SurveyMonkey



Q4 Hvordan vurderer du maden på banen?
Answered: 32 Skipped: 3
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Q5 Hvordan vurderer du information før, under og efter DSK 2 2019 fra
DSK-organisationen?

Answered: 35 Skipped: 0
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Q6 Hvordan vurderer du afviklingen af DSK 2 2019 generelt?
Answered: 35 Skipped: 0
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Q7 Hvordan vurderer du teknisk kontrol ved DSK 2 2019
Answered: 35 Skipped: 0
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Q8 Hvordan vurderer du løbsafviklingen ved DSK 2 2019?
Answered: 35 Skipped: 0
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Q9 Hvordan vurderer du banespeaker til DSK 2 2019?
Answered: 34 Skipped: 1
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Q10 Har du øvrige kommentarer, forbedringsforslag eller lignende, så
skriv det gerne her.

Answered: 20 Skipped: 15

# RESPONSES DATE

1 Jeg mener der er for lidt tid mellem heats og der er for få kører. HELT KLART skal I invitere
classic kart med og evt. 1 klasse mere, som kunne være Senior old boys eller åbne op for flere
motorer, så der kan komme en bredere tilmelding, jeres invitation er alt for snævert synet
"beklager", Der tabes alt for mange personer som har kærlighed til sporten, ved at satse så meget
på OK. Mvh Brian M.

6/6/2019 9:42 PM

2 Hej Bo Kommentatoren på banen kunne ikke høres derfor en stjerne og da Zibrasport ikke just er
hurtige med at lægge løbene i arkiv kan det ikke blive til mere. Ellers var det en nedtrykt far som
gik fra infomødet fredag: At høre en Dasu-udtalelse om at vi ikke kører elitesport til DSK og at
Christian Bakkeruds talentpris kun er forbeholdt de bobletalenter i selv har udtaget og kører en
international serie. Vi er udelukket fra at køre internationalt i år pga alder og vægt,helt bevidst da
selvtillid og tillid til grej skal udvikles hen ad vejen og der er set flere eksempler på "talenter" som
alligevel ikke holdt. Hvor er jeres talentarbejde ? Altså for dem som ikke er inde i varmen men
levererer varen på banen. DSK har afviklet 4 løb og er vundet af 3 kørere som ikke er
bobletalenter, så måske er standarden lidt højere end først antaget ? Boblerne har i hvert fald haft
meget svært ved at komme på skamlen. Jeg har hilst på landstræneren til DSK som så klart taler
mest med de kørere han træner og savner en sætning som: skal vi ikke tage et møde en dag og
se om vi kan finde ud af noget sammen. Vi har deltaget og bakket op om div. Academy og talent
udtalelser og så frem til at kæmpe om Bakkeruds talentpris. Da dette var en gulerod især hvis man
ikke kunne køre i udlandet. Har ikke fortalt det endnu til min søn, at han er vejet og fundet for let
selvom han er for gammel og tung. Hilsen en ikke glad Jacob Wolfsohn

6/1/2019 9:31 PM

3 I ok klassen blev der indført 6 dæk til en weekend for at gøre det billigere, men i ok klassen kan vi
ikke få vores 6 dæk til at holde en hel weekend. Generelt alle kørere i klassen var utilfredse med
den indførelse. Jeg havde også en episode på vægten hvor en konkurrent kom ind med 200 g
undervægt, men alligevel fik lov til at gå videre. Og det er jo reglementet der ikke bliver overholdt
fra officials side..

5/30/2019 9:28 PM

4 Toiletterne for sådan set gode men sæbe til fingervask må være muligt. Det ville være rart med de
fingre vi render rundt med. Flere toiletter kunne ikke skylde. Maden var elendig. Der bliver nød til
at være fornuftig mad. Det er trods alt sportsfolk der skal yde maks. Vi er mange der ikke har tid til
at lave noget fornuftigt mad i løbet af dagen og aftenen for den sags skyld. Det SKAL være bedre.
Kik mere på kørslen på banen. Der straffes mest på snuder der tit ikke er selvforskyldt. Og den
tekniske kontrol skal være meget mere omfattende. Vi ved at der desværre er nogle der udnytter
den manglende kontrol. Indsugning, karburator op topvolumen er ikke nok. De store forskelle kan
gøres længere nede...

5/29/2019 10:12 AM

5 Ingen lyd i paddock! Igen igen... Findes der ikke mere moderne måder at kommunikere på? Et
mobilt lydanlæg der kan flyttes fra bane til bane... Meddelelser på en app på mobilen... Et eller
andet der er bedre end nu... Alternativt så gør folk vant til at der ALDRIG kommer meddelelser via
højttalere på nogen baner. Så ved man at man ikke skal forvente det...

5/28/2019 5:38 PM

6 Go ide med KZ2 gentlemands cup, nu må vi bare få deltagerantallet op. 5/28/2019 9:27 AM

7 Tror beslutningen om kun at bruge et sæt dæk + et dæk i OKJ, er lige stramt nok. Sliddet på
særlig bagdækkene var udtalte og ville have haft svært ved at overleve søndagens løb, hvis ikke
det var fordi det blev regnvejr! Mulig løsning: Nedsat startgebyret til kr. 1.000,- og tillad to sæt
dæk. Det bliver alligevel dyrere nu, da dækkene fra denne DSK ikke kan anvendes til næste løb
som træningsdæk og der alligevel skal købes et nyt sæt dæk til træning til næste løb. En lille
detalje til forbedring i Parc Ferme: Det opleves at der ikke er entydigt kommunikeret mellem
officials hvad procedurerne er! Løsning: Gennemgå alle procedure med officials som
morgenbriefing. Andet forbedringsforslag: Indfør i tidsplanen hvornår der kan afhentes Unilogger
eller i forbindelse med licenskontrol (licenskortet skal alligevel afleveres) Der bruges en del tid
frem og tilbage og der må tilkalde officials over radio. Forslagene er ment som konstruktive
forslag. Ser frem til næste DSK :-)

5/27/2019 11:14 PM
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8 Det tog alt for lang tid inden man gik i gang med præmieoverrækkelsen. Hårdt for familier med
børn der skulle tilbage til Sjælland/København og få puttet ungerne

5/27/2019 7:13 PM

9 Halvanden sæt slicks er for lidt til OK klassen, hvis det ikke havde været regn om søndagen, ville
dækkende ikke ha holdt

5/27/2019 5:40 PM

10 Varmen på toiletter var pillet fra hvilket gjorde det lidt Koldt at gå i bad om morgenen. Strømmen
fra generator var en klar forbedring i forhold til tidligere løb på denne bane. Der skal bare laves en
plan for tankning og måske et vagt tlf.nr. på generatoren når den nu går ud. Der er ikke så mange
miljøkrav på banen i Vojens og der opstår let lidt jungle mentalitet som så skal pilles ud af
deltagerne igen til næste løb, man kunne godt fra Dasu/DSK side stille krav om FEKS ingen
opstart i pitområdet, man kunne jo bede den afholdende klub om et afskærmet område dette må
gøres i.

5/27/2019 5:02 PM

11 Vi kunne ikke høre speak over PA anlæg det meste af tiden. Rigtigt glade for en munter og
problemfri afvikling af løbet uden de store hovsa øjeblikke. Der er stadig lidt tendens til overstriks
styring med hvem der må være hvor og udelelse af straffe som ingen har interesse i. Det ville
gøre DSK mere attraktivt for specielt de mere uøvede hvis der var færre straffe som ikke var
initieret af udøverne selv/klager. Altså totalt færre straffe. Meget glad for det ny format med 2
tidstagninger og 2 komplette løb og kun 6 dæk. Det er svært for dem der er vant til at køre på
mange dæk, men det er lige for alle så hvis det bringer flere til er det helt fint. Hvis konkurrencen
skulle være mere lige så dem der kører med mindre budget kunne konkurrere, burde man
overveje lejemotorer med rotation igen, ala Academy.

5/27/2019 3:14 PM

12 Jeg vurderer forhold med 2 stjerner. Fordi de er slidte og trænger til fornyelse. Men det er ikke et
udtryk for at jeg er utilfreds, blot en konstatering. Det helt overordnede succeskriterie, er antallet af
deltagere, som SKAL komme på ca. 17-25 i hver klasse, for at DSK skal blive en succes.

5/27/2019 3:05 PM

13 Andreas Falch nr 27 i kz2 fik lørdag en lidt mærkelig straf på 3sek i finalen for påkørsel af anden
deltager.Det er var Anderas selv der bliver påkørt bagfra i starten så han ryger op i en anden
deltager, her får han så trykket sin snude og mister sin flotte sejr i lørdagens finale.. måske man
skulle bruge video overvågningen som i DKM hvor man ser på om det er ens EGEN skyld man får
trykket fronten.Hvis det så ikke er tilfældet kan man få trukket dommen tilbage. Igen man skal ikke
bare give straffe ud til højre og venstre.... Lad kørerne få lov til at køre RACE!! ellers TAK for en
flot afviklet DSK weekend

5/27/2019 2:23 PM

14 Overvej "leje" motor for 2020 i Cadett mini/junior, der er al for stor forskel ydelses mæssigt.
Overvej om ikke regndæk kunne være noget deltageren selv kunne medbringe, vi står med 1 sæt
nye regndæk vi nok ikke får brugt i år. Overvej om Bridgestone YJL er det rigtige valg, de kunne
godt være en smule hårdere. Ellers stor ros til afviklingen de to første afd af DSK.

5/27/2019 2:01 PM

15 Få mere kvalificeret personale til at gennemse video ved tvivl om straffe/domme, istedet for kun
Peter Dyhr, som er umulig at debattere med...

5/27/2019 2:01 PM

16 Os som kører med i Ok klassen med Rok motor. Der bør gøres en forskel på vægten da en Ok
Motor er meget hurtigere og mere kraftfuld. Så 3-5 kilo kunne måske gøre det mere fair. Og
måske flere ville deltage . MvH Anders

5/27/2019 1:19 PM

17 Som deltager i Cadett Mini har det været et meget spændende og lærerigt arrangement. At man
har valgt at korte det ned til én løbsdag pr. weekend er gangske fint, så de unge mennesker ikke
er på hele weekenden. Dog ville det være en fordel hvis der kunne arrangeres træning for Cadett
Mini om fredagen. Som det er nu giver ikke den tiltænkte besparelse, da flere vælger at tage en
ekstra tur i en weekend op til løbet eller på en hverdag op til løbet - håber I vil tage dette til
efterretning.

5/27/2019 1:19 PM

18 Generelt ok. Men bruserne i toilet vognene næsten alle defekte. Ærgelig at der ikke komme flere
deltager. Stadig det område DSK skal fokusere. Evt. Et klippekort/rabat system der giver rabat på
tilmeldning. Rotax koster 800 kr. DSK 1.500 kr.

5/27/2019 1:18 PM

19 Ærgeligt med kun 1 ny cadett mini i feltet igen.(min søn) 5/27/2019 1:14 PM

20 Jeg er meget ked af at vi skal betale 1500kr for at køre Rok DVS, når det kun er lørdag der tæller.
Når det kan lade sig gøre for andre klasser kun at betale 750kr for en dag, hvorfor kan Rok DVS
så ikke. Det burde være valgfri om man synes man har råd, tid og lyst til at deltage om søndagen.
Vi kørte hjem lørdag, da vi synes det er alt for dyrt med en ekstra dag og Isac skulle hjem og læse
til eksamen. Det kunne være dejligt at de 750kr for søndag istedet kunne betale for lørdagen i
Rødby.

5/27/2019 1:06 PM
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