
 

NYHEDSBREV - DECEMBER 

 

Klubmodul 

Der vil i 2021 blive en ny måde at tilmelde sig til klubben, undervisning og events. DH Ungdom har på 

baggrund af Strategi 2023 valgt at financierer et medlemsstyringssystem for ponysporten. 

Dette på baggrund af at vi gerne vil gøre klubbernes hverdag lettere i forhold til administrativt arbejde. 

Så husk at gå ind og opret jer, når jeres klub lægger ud de er klar. 

 

DGI 

Vi havde d. 10. december et afsluttende møde med DGI omkring Strategi 2023, de har været en fantastisk 

sparringspartner i processen. 

Der er udarbejdet årshjul for 2021, hvor der i starten af året vil være fokus på code of conduct, 

undervisningsplaner/pensum, workshops omkring mobning samt at skabe et netværk for trænere i 

travskolerne. 

 

Sæsonplan 2021 

Klubberne har indsendt deres ønsker til 2021, der har i år været god kommunikation klubberne imellem, 

hvilket har gjort at den kunne godkendes i første forsøg. 

Sæsonplanen vil blive lagt op inden jul. 

Værter for DM-arrangementer vil være:  

DM for kuske – Lunden d. 29. maj 

DM for ponyer – Fyn d. 7.-8. august  

 

Året der gik 

Sæson 2020 blev meget anderledes end forventet. Covid-19 forvandlede alle forventninger til frustrationer, 

men både frivillige, børn-og unge samt familier stod sammen og formåede at få det bedste ud af en 

udfordrende tid.  

Travskolerne kom godt i gang efter den ufrivillige pause, og trods Covid-19 blev medlemstallet på landsplan 

øget med 19%. 

Antallet af aktive i ponyklubberne under 25 år er på landsplan steget med 8%. 

Det tegner lyst for sporten, at der kan skabes sådan en fremgang i et udfordrende år. 

 



 

 

En tak til de frivillige 

Over hele landet har ponysporten en masse frivillige kræfter, uden dem var vi arbejdsløse. Der skal lyde en 

kæmpe tak for jeres store indsats i 2020. Det er fantastisk flotte arrangementer de, trods regeringens 

restriktioner, får lavet for børn- og unge i sporten.  

 

Sidst men absolut ikke mindst vil vi fra DH Ungdom ønske alle omkring børne-og ungdomssporten rigtig 

glædelig jul og godt nytår. 

 

 

 

  

 


