
 

REFERAT BESTYRELSESMØDE DH UNGDOM  

 

Tid:  Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 17.00 

Sted:  Afvikles via Teams grundet Covid-19 

Deltagere: Uwe Bredahl – Birgitte G. Johansen - Bente Østergaard - Klaus Storm - Christina Olsson  

Afbud: Henrik Brendholdt 

Referent: Nanni Køhler 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 1. februar 2021 

- Referat godkendt 

 

2. Nyt fra udvalgene: 

Sportsligt udvalg 

- Løbsserier: skal der laves noget i 2021? 

- Der opfordres til at klubberne laver en løbsdag der lægger op til en ekstraordinær løbsdag, 

både mht. løb og det sociale. Dette på baggrund af netværksmøderne med klubber. 

 

Administrativt udvalg 

- Arbejdet med guidelines for dommere igangsættes i samarbejde med DTC-dommer Bent 

Koch og ponydommer Max Nissen. Der vil blive lavet en håndbog for dommere, denne vil 

efterfølgende blive fremlagt for alle dommere, der har mulighed for at komme med inputs 

inden endelig udgivelse til landets dommertårne. 

-  

Galopudvalg 

 

3. Generalforsamling, fastsættelse af dato 

Lørdag d. 12. juni 2021 – Aarhus kl. 13.00 

Repræsentantskabsmøde 11.00-12.30 

 

4. Lunden - §16 sag  



 

- Separat dokument vedr. dette (internt brug) 

- Sag om tilråb fra forældre – Charlottenlund Ponyklub d. 17. april 2021. 

Charlottenlunds Ponytrav havde uddelt advarsel til HH og RA, denne bakker DH Ungdom op om, 

Ved gentagelsestilfælde vil det medføre min. tre mdr. udelukkelse fra ponyløb i Danmark. 

 

- Sag om ureglementeret drivning efter målpassage – der er to sager fra Charlottenlund 

Ponyklub. 

DH Ungdom tager skarpt afstand fra dette, derfor er advarslen fra dommer skærpet af 

bestyrelsen i DH Ungdom. 

Følgende er besluttet: 

Sag fra d. 3. april 2021: NH en måneds ubetinget udelukkelse fra d. 3. maj – 3. juni 2021 samt 

tre måneders betinget udelukkelse fra 3. juni – 3. september. 

Sag fra d. 17. april 2021: SQ en måneds ubetinget udelukkelse fra d. 3. maj – 3. juni 2021 samt 

tre måneders betinget udelukkelse fra 3. juni – 3. september. 

- Fremadrettet ved §16 sager: skal implicerede i sagerne varsles om DH Ungdom kan omstøde 

dom? – Ja, der bliver rettet henvendelse til implicerede. 

 

 

5. §3  

Ingen pony med traver i stamtavlen i de sidste tre generationer må deltage i ponytrav eller 

ponymonté. DH Ungdom kan til enhver tid kræve DNA-test på en blandingspony, hvor ejer ikke kan 

dokumentere stamtavle. Dette gælder også allerede registrerede ponyer. Ejer afholder selv udgifter 

til DNA-test. 

- DH Ungdom ønsker ikke at ændre i denne §.  

 

6. Evt. 

 

 


