
   
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 11. september med deltagelse af repræsentantskab  

Deltager: Uwe Bredahl – Henrik Brendholdt – Claus Juncker – Birgitte G. Johansen – Christina Olsson – Flemming 

Mogensen – Nadja Finne – Anders Eg Jørgensen – Rie Dejbjerg - Hanne Jensen 

Afbud: Peter Snedker – Linda Petersen – Bente Østergaard 

 

Ordstyrer: Uwe Bredahl 

Referent: Nanni Køhler 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. juni 2019 

- Referatet er godkendt 

 

2.  Nyt fra udvalgene: 

 

Sportslig udvikling 

- DM- weekend, skal lægge fokus på både det sportslige og det sociale 

Fredag – DM i monté (8-10 løb), spisning om aftenen 

Lørdag – oplæg fra fagfolk om dagen – DM-fest om aftenen 

Søndag – DM i ponytrav (8-10 løb) 

Forslag til afviklingsweekend: uge 28 

DH Ungdom støtter det økonomisk samt med hjælp til det administrative. 

 

Det sportslige udvalg kommer med et konkret oplæg til weekenden, der sendes rundt til alle klubber, der 

herefter har mulighed for at byde ind som værter for arrangementet. (udsendes senest 1. oktober 2019) 

 

- Travskolernes dag 

DH Ungdom vil gerne støtte med transporttilskud til arrangementet.  

Repræsentanterne skal melde tilbage til DH Ungdom om deres travskoler ønsker at deltage i et sådan 

arrangement tilbagemelding senest 1. oktober. 

 

- Dommersituation 

-  

Christina har talt med DTC dommere, de vil gerne dømme på ponydage, hvis det er koordineret i forhold 

til løb på store baner. 

 

DH vil stille med underviser, klubberne skal finde min. 2 der ønsker en uddannelse som ponydommer i 

Danmark.  

 

Niveau for betaling aftales når vi ser om der er tilslutning til projektet. 

 

 

 



   
 

  

Administrationsudvalg 

- Er det muligt at indføre en distanceringsregel og i så tilfælde hvordan 
- Godkendelsestider på prøveløb, så en distanceringsregel kunne indføres 

Dette fortsætter som hidtil, der ændres ikke i tvangstider. 
 

- Regulering af pct. sats på banerne: SPT, DPV & BORNHOLM. 
Forslag til ændring af procentsatser (beregnet ud fra ponyer der i 2019 har startet på banerne samt på 
udebane), BH – 0 % Kvistgård – 1 % SPT – 10 %, dette tages hjem til klubberne og der meldes tilbage til 
DH Ungdom inden 1. november. 
 

- Sejrs tillæg (4 sek. Tidsstraf efter 3 sejr) 
Fortsætter som hidtil, skal omformuleres til kalender 2020. 
 

- Input og ideer til 2020 licensmateriale 
Travmærker- man består forskellige prøver for at opnå licens – røgt/pleje – forspænding og seletøj – 
voltning/banekørsel – teoriprøve – prøveløb. Det er en mulighed for travskolerne at benytte. 
Udvalget har det klar til sæson 2020. 
Licensmateriale er klar til sæson 2020. 
 

- Sulkyregler 
Forslag: 
Sikkerhedssulky – sulky  
Sulky max 165 cm bred 
2 hjul, helstøbte eller forsynet med hjulbeskyttere i valgfri farve 
Gennemgående bolt i sulkyhjulet 
Afstand mellem gaffel og hjul max 50 mm 
Sulky uden ydre gaffel godkendes ikke 
Sulky må ikke have udragende dele eller skarpe hjørner som ponyerne kan hænge fast i og/eller blive 
skadet på 
Finder dommerkomitéen at sulkyen ikke opfylder ovenstående krav, og/eller sikkerhedsmæssigt ikke er 
tilfredsstillende, så der kan nedlægges forbud mod anvendelse af sulkyen. 
 

- Præcisering af højde og vægt i pony-monté… i stedet for ”Rytteren bør som udgangspunkt maximalt veje 
omkring 1/5 af ponyens vægt.” 
Adm. udvalg skal lave et oplæg på det, Peter Fogh kommer med input til det. Klubber kan komme med 
deres oplæg til det inden 1. november. 

 
Galopudvalg 
 
- Ponygalop 2020 

Udvalget kommer med et opdateret reglement ud fra 2011 reglementet. Det skal ud samtidig med 
ponykalender 2020. 
 

3. Navngivning af klassen 7-18 år (SPT) 
Vi laver en facebook-konkurrence, hvor børn/unge kan komme med forslag til navn.  
 
 

4. Halvtravere (Falster) 
Hvordan skal ejer bevise at der ikke er traver i deres pony, skal der tillades halvtravere i ponysporten igen? 

Adm. Udvalget kigger på det i forbindelse med de laver ponykalender 2020. 

 

 



   
 

 

 

 
5. Evt. 

- Mentorordning, der er lavet et udkast til en folder, der henvender sig til både dem der ønsker at være 

mentor eller hvis man ønsker at få en mentor. Julie Kold er ved at lægge sidste hånd på folderen. Når 

forsikringsspørgsmål er afklaret vil projektet blive sat i gang. 

-  

- Kommunikation, når der meldes noget ud fra DH Ungdom, skal det sendes til repræsentantskabet samt 

lægges på facebook.  

 

- Ligaløb: opdatering af handicap til ligaer 

 

 

- Mobning: der vil komme en oplægsholder ud på alle travbaner, hvor der vil blive lavet et obligatorisk 

foredrag. Der vil blive lavet workshop i KBH og Århus, for et bestyrelsesmedlem samt en ung fra hver 

klub. 

Der skal være god kommunikation på de sociale medier, her skal bestyrelsesmedlemmer og forældre gå 

forrest som gode rollemodeller. 

 

 

 

 

 


