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Nyt medlem af bestyrelsen i DH Ungdom 

Da Claus Juncker har fået nyt job som direktør på Fyens Væddeløbsbane, har DTC udpeget Klaus Storm som 

bestyrelsesmedlem i stedet. 

 

Licensmateriale 

Der er blevet lavet en opdateret udgave af ”vild med væddeløb” bogen, samt ”how to do” videoer er 

udarbejdet i samarbejde med Charlottenlund Travskole, STV og Nicole Marsing. Alt materiale er nu 

tilgængeligt på danskhv.dk (link lægges ind når jeg har fået det lagt på). 

Undervisningsplaner er klar til at blive testet i de af landets travskoler, der har budt ind på det. 

Alt forventes at være klar til implementering, til sæsonen 2021 går i gang. 

 

Gå til pony 

Både Aalborg og Odense har fået etableret ”gå til pony” hold. Der er samlet budt velkommen til 16 nye 

børn på holdene.  

 

DM 

Årets DM måtte igen lade livet til Covid-19, vi håber at alt er med os og løbene kan afvikles lørdag d. 21. 

november på Racing Arena Aalborg. 

De ponyer der var meldt til DM, har fortrinsret til at starte i løbene, men der åbnes for tilmelding igen frem 

til 4. november kl. 18.00. Hvis nogen ønsker at slette sin tilmelding, kan dette gøres i sportssystemet. 

Startgebyret refunderes naturligvis, der skal blot sendes en mail med oplysning om hvor pengene skal 

indbetales til Nanni på nk@danskhv.dk  

 

Klubmodul 

Vi i gang med at implementere Klubmodul i travlskolerne og vi glæder os rigtig meget til at få alle ombord! 

Vi tror på at Klubmodul er den helt rigtige løsning for ungdomssporten i kraft af sin fleksibilitet, support-

løsning og ikke mindst brugervenlighed. 

Hver lokale klub vil få sit eget Klubmodul, hvorfra de kan styre klubbens administration. Klubmodul styrker 

dermed klubbernes administration samt fremtidssikrer klubben via en online løsning. Det enkelte medlem 

får mulighed for at betale medlemskab, tilmelde sig begivenheder etc. online, men også mulighed for at 

tilslutte sig en abonnementsløsning, således at foreningen kan trække betaling på de intervaller de ønsker. 

mailto:nk@danskhv.dk


 

Repræsentantskabsmøde 

Der afholdes møde for alle repræsentanter d. 4. oktober kl. 18.00, det vil blive afholdt som teams møde. 

Alle klubber har haft mulighed for at indsende punkter til dagsordenen. 

 

Event 

”Min pony kan…” konkurrence 

Næste event bliver en konkurrence vi lancerer på Facebook d. 5. oktober. Vis hvad din pony kan udover at 

løbe ponytrav. Det kan være du har lært din et trick, den er vildt god til dressur, spring, ponygames eller 

noget helt andet. Læg din video op i kommentarfeltet, så vil DH medarbejdere udvælge deres favorit. 

Vinderen vil få et gavekort til restaurant Flammen på 500 kr. 

  

 


