NYHEDSBREV - JUNI
Kære børn, unge og forældre i ponysporten
Nu hvor vi på ny kan glæde os til at skulle afvikle ponyløb på landets væddeløbsbaner/ponybaner, vil DH Ungdom med
dette nyhedsbrev forsøge at komme mere i øjenhøjde, både med forældrene til vores aktive men primært med de
børn og unge som elsker ponysporten.
Nyhedsbrevet vil fremover blive udgivet med jævne mellemrum (ca. 1. gang om måneden) hvor vi vil fortælle om hvad
der sker, og hvad der skal ske fremadrettet i sporten, så alle kan føle sig informeret og vidende om både stort og småt.
Vi vil gerne nå mere ud til dem det egentlig handler om, nemlig de børn og unge, der er aktive i sporten, og knytte
dem tættere til sporten og ikke mindst hinanden, for at skabe velfungerende sociale miljøer, hvor smil og glæde er
hverdagen man som ponyaktiv både oplever og giver videre.
DH Ungdom vil gerne fremstå som mere og andet end blot ”dem med reglerne” og derfor vil vi forsøge os med nye
tiltag for at samle de aktive i sporten til andet end ponyløb.
Corona-tiden har åbenbaret mange nye muligheder for at være sammen hver for sig, og det vil vi benytte til at prøve
at lave arrangementer som f.eks. online banko og quizzer for vores ponybørn og unge, så vi udover i ponyløbene, kan
flere endnu flere sjove oplevelser sammen.
Fremadrettet vil der komme konkurrencer samt forskellige online-events ca. en gang om måneden via vores
facebookside DH Ungdom - https://www.facebook.com/DH-Ungdom-2265883033668194/, så hvis du ikke allerede
følger siden eller ”Synes godt om”, så er det et godt tidspunkt at begynde, så du ikke går glip af de kommende tiltag og
nyheder, og den første konkurrence du kan læse mere om i dette nyhedsbrev.
God fornøjelse med resten af nyhedsbrevet og ikke mindst ponyløbene i den kommende tid.
Med venlig hilsen
Uwe Bredahl
Formand, DH Ungdom.

Konkurrence
Første konkurrence vil foregå via Facebook, hvor vi skal have kåret det bedste ponybillede. Det er en
”publikumskonkurrence”, hvor man ved hjælp af stemmer kan vinde et gavekort på 150kr. til Kinnerup hesteartikler.
Konkurrencen starter mandag d. 15. juni 2020 og løber 14 dage frem.
How to:
❖
❖
❖
❖
❖

Gå ind på DH Ungdoms facebookside og find konkurrencen
Læg det sødeste/sjoveste/skøreste/lækreste billede op af din pony i kommentarfeltet
Få alle dine venner til at ”synes godt om” billedet
De fire billeder med flest ”likes” går videre til finalen
I finalen skal der igen høstes ”likes” og den med flest når konkurrencen udløber er vinder af gavekortet til
Kinnerup hesteartikler på 150kr.

Husk at følge DH Ungdom på Facebook, så du ikke går glip af kommende konkurrencer og events.

Storløb
DM i trav og monté, der skal afholdes i Aalborg, er rykket fra d. 7.-9. august til d. 26-27. september. Det er vurderet at
ponyer og kuske/ryttere skal have mulighed for at komme i gang med sæsonen inden DM.
I forbindelse med DM har bestyrelsen valgt at dispensere i forhold til antal kørte løb siden sidste DM.
Dispensation: Udtagelsestider til DM – ponyen udtages på bedste voltestartstid sat i 2019/2020, ponyen skal
have min. 5 starter i perioden 01.01.19 – tilmeldingsfristen for DM.
DM for ponykuske kunne grundet Covid-19 ikke gennemføres i april måned, arrangementet vil blive afviklet på JVB d.
10. oktober.
Ligaløb & Fast Rider jr. vil ikke blive afviklet i 2020. Da man grundet forsamlingsforbuddet ikke foreløbig kan give lige
vilkår til alle ekvipager/klubber, vurderes det at programmet i efteråret vil blive for presset at afvikle alle indledende
afdelinger af løbsserierne. Det er derfor besluttet at nedlægge løbsserierne i 2020, men derimod gøre det endnu
bedre og mere attraktivt i 2021.
NM er ligeledes aflyst i 2020 grundet Covid-19. Finland vil være værtsland i 2021.

Sekretariatet
Den fortsatte udvikling af ungdomssporten i DH går nu ind i sin næste fase, og til at varetage implementeringen af
strategien ”DH Ungdom 2023” har vi ”oprustet” lidt personalemæssigt.
Til at varetage opgaven i DH Ungdoms regi er Nanni Køhler blevet ansat 21 antal timer pr. uge og Iben Engholm blevet
ansat syv timer pr. uge.
Nanni vil i store træk varetage den daglige administration af DH Ungdom, herunder kontakten med landets
ponyklubber, sæsonplaner, sportssystemet, ponykalenderen, workshops mm.
Nanni vil kunne træffes på 88811240 og er tilgængelig tre dage om ugen på følgende tidspunkter:
Mandag – tirsdag – torsdag kl. 9-15
Iben vil varetage opgaver i forbindelse med travskolerne (banerne), herunder rådgivning om den daglige drift,
implementering af Strategiplanen 2023, samt kommunalt samarbejde.
Iben vil kunne træffes på 51 55 14 50 og er tilgængelig hver mandag fra kl. 9-15.
Både Iben og Nanni kan bookes til ”Teams-møder” etc. ligesom de er tilgængelig for møder her på kontoret i Aarhus.
Derudover vil Nanni og Iben i fællesskab arbejde målrettet på at styrke samarbejdet ponyklub, travskole og bane
imellem.
Der vil d. 22. juni 2020 kl. 17.00 blive afholdt et præsentationsmøde via Teams, hvor Iben og Nanni vil tage jer med på
tur gennem strategiplanen.
Tilmelding til dette skal ske på mail nk@danskhv.dk senest d. 20. juni 2020.

