
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DH UNGDOM  

 

Mødested: Mødet afholdes via Teams 

Dato: 8. juni 2020 kl. 17.00-20.00 

 

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

Bente Østergaard 

Ordstyrer: Uwe Bredahl 

Referent: Nanni Køhler 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt. 

 

2. Nyt fra udvalgene 

Administrationsudvalg 

- Ponykalender:  

Man skal indstilles til licens af en travskole, for at sikre ensartethed i nye kuske og rytteres kunnen 

inden de kommer ud i løb.  

 Ordet travskole skal defineres som andet end den velkendte travskole, så der gives mulighed for at 

lave travskoleundervisning på alle baner. 

Sportsudvalg 

- Undervisningsmateriale 

Der er udarbejdet en kursusplan med kurser for 5 niveauer.  

Der er udarbejdet en undervisningsplan. 

Bog til undervisning er ved at blive udarbejdet. 

Når det ligger klar, skal det testes på nogle baner der har elever til kurserne. 

 

Christina – Birgitte – Nanni laver en plan for at starte op med kursusplaner på min. 2-3 baner.  

Der laves opstartskursus i Aalborg til august.  

Alle travskoler kontaktes for at finde ud af hvilke kurser der opstartes hvor. 

DH markedsfører for at få testet markedsførings strategi. 

  

- Måling af ponyer – ryttere 

Dispensation: målinger fortaget i 2019 er gældende indtil 31.12.20 som lokalmåling, ønsker man at 

starte DM, skal ponyen have en autoriseret måling inden tilmeldingsfrist.  

Nanni retter data i sportssystemet. 

Galopudvalg 



 

- Undervisningsmateriale 

Materiale præsenteret for bestyrelsen, det er udarbejdet i samarbejde med galopfolk fra provinsen 

og svensk ponygalop. 

 

- Galopkurser 

Der er arrangeres galopkurser i august måned i Aalborg, Odense og Aarhus.  

Henrik sætter, i løbet af den næste uge, dato/datoer i samarbejde med undervisere og baner. 

 

3. Godkendelse af galopreglement 

Galopreglementet er enstemmigt vedtaget. 

 

4. Revideret sæsonplan - DM – DM for kuske- Liga/Fast Rider jr. 

DM rykkes til d. 26. – 27. september 2020, fastholdes i Aalborg. 

Trav lørdag og monté søndag. 

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 kuske afvikles d. 10. oktober hvor Århus har ponydag. 

Der udsendes nye invitationer til de kuske der er udtaget, Nanni sørger for dette. 

 

Ligaløb og Fast Rider Jr. aflyses 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. 

 

 

5. Orientering omkring NM 

NM er aflyst i 2020 grundet Covid-19, Finland er vært i 2021. Danmark i 2022. 

 

6. Evt. samt dato for næste møde  

 

Løbsopstart 

Forsamlingsforbuddet på 50 personer er gældende for afvikling af ponyløb, så derfor er det 

besluttet at der på en ponydag max. kan deltage mellem 20-22 kuske/ryttere pr. løbsdag. Hver 

deltager kan medbringe max. 1 hjælper. 

Officials skal medregnes i de 50 personer. 

Hjemmebanebørn har fortrinsret, er der for mange tilmeldte trækkes der lod, sidder man over en 

løbsdag grundet lodtrækning har man forlods næste løbsdag. 



 

Er der for ikke fyldt op med hjemmebanebørn, kan der medtages tilmeldte fra andre klubbers, her 

trækkes ligeledes lod ved for mange meldte. 

Skal der foretages lodtrækning i forbindelse med en kommende, udføres dette af DH Ungdoms 

sekretariat. 

Der er udarbejdet retningslinjer, der udsendes til klubberne senest i morgen, d. 9. juni 2020. (Nanni) 

 

Næste møde er mandag d. 17. august kl. 16 via teams 

 

Repræsentantskabsmøde søndag d. 4. oktober på kontoret i Århus. 

 


