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Klubmodul 

DH Ungdoms side i Klubmodul er nu klar, I kan finde links til jeres klub og travskole herunder. 

www.ponysport.dk 

Alle travskoler er klar til i kan tilmelde jer hold, har i allerede oprettet profil, skal I bruge det login. 

Langt de fleste klubber er også klar til at I kan tilmelde og betale kontingent, de sidste klubber er lige på 

trapperne. 

 

Netværksmøde for klubber 

Et nyt tiltag er netværksmøder for klubber, første møde afvikles tirsdag d. 30. marts via Teams.  

Ønsker du at være en del af at fremme børne- og ungdomssporten via samarbejde på tværs, så tilmeld dig 

via din klub. Der vil være fokus på at fremme det sociale aspekt via arrangementer og løbsdage. 

Nærmere information udsendes til klubbens repræsentant. 

 

Opstart af skoler og løb 

Trav- og Galopskolerne er igen ved at åbne op, det er indtil videre i Corona-mode, med de restriktioner der 

følger med. 

Vi glæder os alle til normaliserede tilstande, men lige nu er vi bare glade for vi må komme i gang. 

DH Ungdom vil det næste stykke tid sætte gang i markedsføringen af de skoler der har ønsket det, del 

gerne hvis i møder det på Facebook, jo flere vi er jo sjovere bliver det. 

 

Det er muligt at afvikle løbsdage, igen under de gældende restriktioner. De første klubber afvikler løb i 

weekenden d. 13.-14. marts. Hvis I er i tvivl om hvordan det kan lade sig gøre, kan I med fordel drage 

erfaringer fra Skive og Fyn. 

 

Licensprøver 

Det vil fremadrettet være DH Ungdom der varetager den teoretiske del af licensprøverne.  

Det er udelukkende skolerne der kan indstille til teoriprøve, denne foregår online via Teams, ved enten Iben 

eller Nanni. Prøven vil afvikles mundtlig medmindre andet aftales. 

Vi er OBS på der kan være specielle behov hos nogen, her finder vi i samarbejde med den respektive 

træner, den mest optimale løsning for eleven. 

http://www.ponysport.dk/

