REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Deltagere: Uwe Bredahl – Bente Østergård – Birgitte G. Johansen – Christina Olsson – Anders Eg Jørgensen
– Peter Snedker – Flemming Mogensen – Hanne Jensen – Linda Petersen – Jesper Winther – Mads Poulsen
Afbud: Klaus Storm – Rie Dejbjerg – Henrik Brendholdt
Mødetid: søndag d. 4. oktober kl. 18.00-20.00
Sted: Teams (onlinemøde)
Mødeleder: Uwe Bredahl
Referent: Nanni Køhler

1. Klubmodul v. Mads Poulsen
Mads præsenterer klubmodul og hvorfor det er en god og simpel løsning for vores sport og
foreninger. Se bilag 1.
Webinar mandag d. 5. oktober fra kl. 17.00-18.00
2. ”Antimobbe-kurser” v. Nanni Køhler
Århus d. 24. oktober fra 10.00-14.30
Fyn – Billund – Aarhus – Aalborg – Skive
Charlottenlund d. 14. november fra 10.00-14.30
Skive – Lunden – SPT – Kvistgård – Bornholm

3. Ponykalender
§ 3 Bestemmelser for en ponys startberettigelse i anerkendte ponytravløb
Forslag: Det er relativ få autostartløb der køres på landsplan. Men hvis muligheden byder sig– bør alle
ponyer have chancen for at deltage i autostartløb. Man bør se på ponyens færdigheder fremfor, at det
er farven på passet som er afgørende.
Der er mulighed for at søge dispensation til at lave autostartløb for alle i de lokale klubber.
§3 Registrering af oplysninger
Forslag: Opfylder det GDPR? Bl.a. ejer oplysninger.
Nanni undersøger det til bunds.

§ 7 Bestemmelser om propositioner, anmeldelsestid og startspor
Forslag: Ponyvelfærd er blevet brugt i mange sammenhæng. Måske burde man se på de vilkår som
ponyerne til tider ”udsættes” for i løbssammenhæng. Der opleves distanceforskelle på op til 1300 meter.
Kunne man f.eks. tilføje, at det tilstræbes at løbene opsættes med middeldistance.
Det er et spørgsmål om løbsudskrivningen i de lokale klubber samt at lære vores medlemmer at læse
propositionerne.
§ 7 Sidste Linje
Forslag: Ponyer må ikke….. må er faldet ud
Bliver rettet, Nanni sørger for dette.
§ 9 Beregning af grundlag
Forslag: Som reglen er nu, vil en pony få vindertillæg til anden start på løbsdagen - mens en pony med
vindertillæg i første start ikke får reguleret sit grundlag til anden start. Denne regel bør gå begge veje.
Administrationsudvalget laver en indstilling, om en ændring af paragraffen.
§ 9 Regulering af tider på enkelte baner
Forslag: Reguleringen er baseret på de tider der reelt opnås, og ikke en omskrivning de gamle faste tillæg
som galt for år tilbage. (Under DPVF)
Bornholm 0,9% til 0%
Kvistgård 0,9% til 1%
SPT 4,5% til 10%
Udviklingen har vist at banen på SPT, er blevet en del langsommere, Lunden – SPT – Bornholm –
Kvistgård og Falster vil sammen lave en indstilling til administrationsudvalget, hvis de finder det
nødvendigt.
§ 11 Retten til at køre/ride pony
Forslag: Ungdomsløb er udfordret landet over. Vi anbefaler at man overvejer en tilpasning af de nuværende
aldersgrænser for såvel ponysulkyløb som ungdomsløb således
Ponysulkyløb:
- At aldersgrænsen er fra 7 – 25 år
(ponyer u/148 cm) ligesom i Sverige
Ungdomssulkyløb:
- At man kan deltage i ungdomsløb (hvis
det fortsat kan opretholdes) fra 16 - 25 år
med ponyer u/148 cm

Der kan deltages i ponyløb til den dag kusken/rytteren fylder 19 år. Med den gamle formulering kan en kusk
som har fødselsdag den 1/1 køre 364 dage mere end en kusk som har fødselsdag den 31/12. Med
fødselsdagen som skæringspunkt vil alle kunne køre så længe de er 18 år.
DH Ungdom kan ikke ændre i denne paragraf.
§18 godkendt hjelm
Forslag: hjelm godkendt efter EN1384 eller VG1, godkendt vest level 2 eller godkendt til galop
Administrationsudvalget kommer med oplæg til ponykalenderen.
DM
Forslag: Ændre løbene fra at være efter højde til efter hastighed, så løbende bliver mere jævnbyrdige.
Åben felterne igen ved at tillade ponyer uden generationer i stamtavle. Der er ikke nok ponyer til at
udelukke nogen ponyer på den baggrund.
I stedet for DM lav ligaer for kun shetlænder, gotlandruss og 3 generations ponyer, så der kan kører en liga
ved siden dm for dem der er interesseret i det.
DH Ungdom kan ikke ændre dette.
Andre bemærkninger
Ponyer fra udlandet. Som det er i dag, skal grundlaget for de ”nye” ponyer fra udlandet beregnes ud fra
ponyens sidste 4 starter. Dette er til trods for at ponyen fx ikke har været løbsaktiv i de sidste 8 år. Er det
muligt at finde et passende niveau som fx, hvis ponyen ikke har været løbsaktiv indenfor de sidste x år –
medtages udlands tid ikke.
En pony beholder sit grundlag til hver en tid.
Landschampionat. Vi er bekendt med at regler og kriterier ift. landschampionat ene og alene er i regi af DH.
Vi anbefaler dog at der ses på sejrsprocenten ift. antal starter i stedet for antallet af sejre. Dermed er der
lige vilkår for alle landets kuske.
Det er, ligesom i stortravet, oftest sejrene kusk der vinder landschampionatet.
Som det er i dag, er der ikke melde pligt hvis ens hoppe er bedækket, det vil sig den kan starte udover de
120 dage fra sidste bedækning. Da ingen jo ved det. Der står nemlig ikke noget i kalenderen nr. 1. Da det jo
normalt er hingsteholder som indberetter bedæknings attester til DTC. Plus den må jo også først starte 8
måneder efter foling.
Der opfordres til at klubberne melder ud på deres hjemmesider omkring regler for bedækning.

4. Evt.
Spørgsmål til næste års budgetter for ponysporten, der kan desværre ikke sættes tal på
endnu.
Er det sikkerhedsmæssigt rigtigt at en kusk har hænderne igennem håndstropperne?
Husk at skrive i sportssystemet hvis kusk/pony har fået ”bødeseddel”.

