
  

Agikisojen palautekysely

Kysely lähetettiin 88 kisaajalle.
Vastauksia saatiin 34 kpl eli 39 % vastasi.

Avoimia kommentteja annettiin 25 kpl.
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Avoin palaute

Buffa oli aivan superhieno olosuhteisiin nähden. Kuulutuksista ei oikein saanut selvää, edes 
palkintojenjaossa ei kuullut mitä sanottiin, vaikka välimatka oli pieni. Rata-alueen kuulutuksia ei sitten 
joko ollutkaan, tai niitä ei kuullut ollenkaan, joten hieman piti arpoa omaa lähtöpaikkaa. Koska alue on 
tuollai vähän jakautunut, niin olisi jatkoa ajatellen ihan superkätevää, jos kuulutukset saisi kuulumaan 

edes auttavasti myös sinne harjoituskentän puolelle, koska näköyhteyttä rata-alueelle ei ole. 

Kisapaikka toimi ihan hyvin. Kuulutuksista ei vaan juuri ollut iloa kuin ihan vieressä seistessä ;) 

Oli oikein mukavat kisat, kiitos! :) Ainoa miinus kuulutuksesta, kun sitä ei kuulunut edes odotusalueelle. 

Paikka oli loistava, ja tykkäsin erityisesti siitä, että radan läheisyyteen ei päästetty koiria. Kisasin siis 
ykkösluokassa ja jännittää vielä nuo ulkopuoliset häiriötekijät. Jäähdytys/lämppälenkki oli myös hyvä, ja 

hyvä, että siinäkin ohjeistettu kiertosuunta. Tulen varmasti toistekin! :) 

Kisapaikalla oli uskomattoman hienot lämmittelymaastot ja reititkin oli jopa merkitty! Tästä ehdottomasti 
plussaa. Kaikki talkoolaiset olivat ystävällisiä ja kisaajan näkökulmasta homma pyöri hienosti. 

Miinuksena kuitenkin pusikkoinen kentän ympäristö ja häiriöinen kenttä: paljon näkyi koiria, jotka eivät 
kestäneet häiriöitä ykkösluokassa. Kentän ympäristön raivaaminen ja selkeämpi yleisön rajaaminen 
saattaisi auttaa. Lisäksi vaikutti siltä, että tuomarin alunperin suunnittelemat radat eivät mahtuneet 

kentälle - oliko ilmoitettu tuomarille oikeat mitat? (Huom: oli)



  

Avoin palaute

Kentän sijainti pienessä notkossa (tien puolen pääty) olisi hyvä tuoda varsin selvästi tuomarille esille, 
jotta tuon osaa huomioida radan suunnittelussa. Nyt puomi oli ykkösten ensimmäisellä agiradalla 

sijoitettu vain pari metriä kentän reunasta ja kulkusuunnaltaan kohti kentän päätyä, jossa oli vastassa 
”mäki” Ei ole kovinkaan järkevä tai turvallinen ratkaisu vielä osaamattomille koirille, joilla on 

juoksupuomi. Etenkin maksit etenevät helposti pitkälle, jolloin näin sijoitettu puomi ei ole enää turvallinen 
koiralle. Toki tuomarilla on aina vastuu radan turvallisuudesta mutta olisi kaikkien etu, että tällainen 
seikka kentästä osattaisiin ottaa huomioon. Muutenhan kaikki sujui ja toimi hyvin, kiva että pääsee 

kokeilemaan vähän uusiakin kisapaikkoja! :) Tekee erittäin hyvää nuorelle koiralle. 

Ekoiksi kisoiksi teillä meni oikein hyvin! :) Suurin huoleni on rata-alueen koko, kisaradat olivat osin 
hyvinkin ahtaat. Kuulutukset eivät kuuluneet kovin kauas ja koska radalle ei ollut avointa näkyvyyttä 

autoilta, välillä oli vaikeaa ennakoida omaa vuoroa. Huussi palveli näissä pikkukisoissa ihan ok, mutta 
vessakapasiteettia pitänee lisätä jos ja kun ilmoittautuneita tulee enemmän. Kiitos kisoista ja 

onnistuneita seuraavia skaboja! 

Iloiset kisat , jäi hyvä fiilis kisoista. Radan rakennuksessa talkoolaisten omatoimisuus puuttui . 

Sisäänheittäjän ääni ei kuulunut joten oli vaikea tietää milloin oli oma vuoro. Kenttä oli aika pieni ja 
kapea mutta kiva kun oli tavallaan luonnon aitojen ympäröimä. 

Kuulutukseen ja tulospalveluun laittelin tyydyttävät, kun kuulutus oli vain hätäseen sisääntuloon eikä 
muuten kuulunut. En tiedä miten olisi voinut toteuttaa paremmin. Palkintoja en saanut, niin en osaa 

sanoa :) Ja lomakkeella voisi olla kohta "en osaa sanoa" 



  

Avoin palaute

Kentän pohja yllätti, kuulutukset eivät kuuluneet ja ratamestarilla on vielä opeteltavaa. Risuista 
huolimatta varsin mukavat kisat, seuraaviin on jo osaamista enemmän :-) 

Alkuun ei ollut lähtölistat näkyvillä. Ne kuitenkin tuotiin esille pyydettäessä. 

Kivat kisat, kiitos niistä! Harmi että kenttä on pieni ja aidat puutteelliset. 

Palkinnoista ja buffetista ei kokemusta, mutta ei ollut vaihtoehtoa. 
Ihanan rauhallinen radallemenoalue metsän siimeksessä. 

Palkintopöytä oli jo oman vuoron aikaan todella tyhjä. Paras mitä löysin oli tennispallo. 
Starttilahjakortit olisi mahtava lisä palkintoihin. 

Oli hyvin järjestetyt kisat ja palkinnot loistavat miinus ei nyky aikainen keinu tosin ei tuomari käyttänyt 
sitä. Arvosana 10- Loistavaa ja tulemme uudestaan. 

Kisoissa oikein hyvä ilmapiiri  � �

Kuulutusta olisi voinut olla enemmän. 
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Kisoissa oli hyvä ja rento fiilis, siitä pisteet! Parkkitilaa oli myös runsaasti. Kiitos järjestäjille!  

Kaiken kaikkiaan hyvin vedetty kisat. Talkoolaisille, sijainnille, pohjalle ja lammelle 10+, tuomarin 
kontaktiesteratkaisuille ykkösissä miinusta, mutta se ei ole seuran syytä. Makkaranpaistossa ja buffassa 

aivan valloittavat talkoolaiset, todella hymyileviä, positiivisia ja heidän kanssaan oli erittäin mukava 
asioida. Tästä kyselystä täytyy myös nostaa hattua, hieno idea ja teknisesti hyvin toteutettu. 

Oikein hyvin järjestetyt ensimmäiset kisat, kiitos teille! 

Huussiin käsienpesupiste ja toinen huussi lisäksi! Buffasta loppui osittain myytävä jo aamupäivästä. 
Kentän malli huono,kapea ja pitkä. Plussaa hyvät lenkkimaastot ja tilava parkkipaikka.
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