Referat fra bestyrelsesmøde i DH Ungdom d. 12/6-19.
Deltagere: Uwe Bredahl, Claus Juncker, Henrik Brendholdt, Birgitte G. Johansen, Christina Olsson, Bente
Østergård og Nadja Finne
Referent: Nanni Køhler

1) Sammenlægning af DM i sulky & monté (Christina)
Lave en weekend hvor fællesskab og det sociale er i højsæde.
Forslag:
Fredag, DM i monté og evt. rammeløb – spisning om aftenen
Lørdag: hygge, sociale aktiviteter, DM-middag og fest
Søndag: Sulky DM og ungdoms DM – præmieoverrækkelse
Det sportslige udvalg udarbejder med et færdigt oplæg.
a) Værter for kommende DM de næste år (Uwe)
- Klubberne får mulighed for at byde ind på DM, DH Ungdom laver efterfølgende en plan.

2) Travskolernes dag (Christina)
- Travskolemesterskab for elever der kører travskole ponyer.
- Der laves et mere konkret oplæg på det, Christina er tovholder

3) Sæsonplan (Christina)
a) Bedre koordinering af LIGA og Fast Riders Junior, ifm. udarbejdelse af sæsonplan for 2020
- der fastlægges bedre koordinerede datoer af DH Ungdom i forbindelse med sæsonplan for 2020
b) Koordinering af præmieniveau for Fast Riders og LIGA indledende afdelinger
- klubberne sætter selv præmieniveau

4) Status på mentorordning (Christina)
- Der arbejdes på det, man forventer at have noget klar til efteråret, senest 1.10.19

5) Reglement (Birgitte)
a) Sletning af pony/kusk (Tvangssletning/Karenstid/Dyrlæge påbud/Sygdom)
- en pony kan slettes indtil programmet udgives.
- 7 dages startforbud ved sletning af anmelder. Se offentliggjorte regelændring i kalender
b) Distanceringregel
- Adm.udvalget mener der skal laves en tvangstid for der kan laves en distanceringsregel
- oplæg til hvad man gør ved ponyer der løber langsommere end tvangstid udarbejdes til næste
bestyrelsesmøde
c) 4 sek. tidsstraf ved 3 x 1. plads i træk (er det bedre at få 20 meter vindertillæg tilbage)
- administrationsudvalget kommer med et oplæg.
d) Fælles meldefrister
- de nye sletningsregler gør at man kan have meldefrister som man ønsker.
e) Prøveløb – godkendelseskrav
- administrationsudvalget ser på det i forbindelse med distanceringsregel.
f) DM-regel med 3 starter for ekvipagen
- reglen ændres/slettes i kalender til 2020
g) Ønske fra dommerne at der køres uden pisk i ponyløb
- det anbefales fra udvalget at man sørger for tidlig opdragelse, og at dommerne laver en ens linje for
ureglementeret drivning og hvordan man straffer dette.
6) Sportssystem (Birgitte)
a) Der er sendt udviklingsønsker til Bjørn
- ønsker er sat i værk
b) Generel status på sportssystem
- systemet er opdateret med ændringer
7) Licens (Birgitte)
a) Fælles materiale. Fælles retningslinjer/regler for udstedelse af licens.
- adm.udvalget gør hvad de kan for at have materiale klar til 2020.
8) Generel status på vaccinationer og målinger (Birgitte)
-der er styr på det.
9) Dommer på løbsdage, hvornår skal der være en ”godkendt” ponydommer? (Birgitte)
- der bliver i 2020 udvalgt dage, hvor der skal være kvalificeret dommer i tårnet.
- der kigges på uddannelse af dommere evt. en ”følordning”.
-det er et ønske at der er et forum for dommere, hvor de kan sparre og udvikle sig.

10) Ponykalender 2020 – Hvem og hvordan sættes dette arbejde i gang? (Birgitte)
- der laves en arbejdsdag med adm.udvalget i starten af november, hvor man ser på rettelser til
ponykalender 2020.
11) Opfølgning på travskolerne (Birgitte)
a) Forsikring af travskoleponyer/materiel
-der skal laves en notits på hvordan man forsikre skoleponyer. Nanni har det klar til næste møde.
b) Hvad er anbefalingerne til privatejede ponyer – de skal være forsikret jf. ponykalender
12) Sommerfest på en af banerne (Christina)
-den bliver lagt ind i DM weekenden.
13) Monte, antal i løb og antal starter for at være startberettiget til DM monté.
- forslag: montéløb sættes ned til 3 ekvipager, dette blev nedstemt.
-der bliver ikke ændret på antal starter til DM i monté.
14) Evt
- galopgruppen har først lige modtaget materiale, så de er klar med et oplæg til næste møde.
- forslag om at sætte aldersgrænsen ned til 16 år. Det bliver ikke ændret i nærmeste fremtid.
- der bliver sendt mail rundt i forhold til unge mennesker (med licens til de store) trækkes ned i ponysporten
for at udfylde ungdomsløb. Uwe
15) næste møde
- til næste møde indkaldes repræsentantskabet, mødet afholdes start september.

