
 

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE DH UNGDOM  

 

Tid:  Lørdag d. 12. juni 2021 kl. 11.00 

Sted:  Sletvej 2E, Drejeskiven, 8310 Tranbjerg 

Deltagere: Uwe Bredahl(DH) – Charlotte B. Andersen (DG) – Birgitte G. Johansen (Billund) - Bente 

Østergaard (Ikaros)– Lena Bruun (Skive) - Christina Olsson (Bestyrelsesmedlem) – Christian Kamp (JPVF) – 

Jess Fauerskov (Odense) – Christian Nørregaard (Bornholm)  

Afbud: Klaus Storm (DTC) - Jesper Winther (Falster) – Liset Holse (Lunden) – Hanne Jensen (DPV) - Rie 

Dejbjerg (SPT) 

Referent: Nanni Køhler 

 

1. Velkomst ved formand Uwe Bredahl 
 

2. Præsentation af Charlotte B. Andersen 
- Bestyrelsesmedlem fra Dansk Galop 

Kommer fra FV, er træningsjockey og har været siden 2008. Sidder også i bestyrelsen på FV og i 
DG. 
 

3. Udvalg 2021/2022: 
Hvem ønsker at være med? 

Sportsligt udvalg 
Lena Bruun 
Jess Fauerskov 
Birgitte G Jensen 
 
Administrativt udvalg 
Lena Bruun 
Jess Fauerskov 
Birgitte G Jensen 
 
Galopudvalg 
Bente Østergaard 
Charlotte B Andersen 

 
4. Netværksmøder til idéudveksling og samarbejde på tværs 

- Forslag: et i kvartalet 
Teamsmøder: 
Der indsendes ønsker til dagsorden 7 dage før møde dato. 
Møderne fastlægges for et år ad gangen. 
Sekretariatet samler sammen, indkalder, laver dagsorden samt referat. 
De tre udvalg repræsenteres i netværksmøder. 



 

 

5. §16 
Uhensigtsmæssig behandling af pony, uanset tid og sted, vil medføre sanktion. 
Sanktionsmulighederne spænder fra betinget til ubetinget udelukkelse/licensinddragelse af 
personen fra løb/ponybaner/travbaner fra 1 måned til 1 år i første gangs tilfælde. 
Gentagelsestilfælde vil altid medføre en ubetinget udelukkelse i minimum 3 måneder op til 
permanent udelukkelse. Medlemsklubberne i DH Ungdom har pligt til at indberette overtrædelser 
af §16 til DH Ungdom, ligesom DH Ungdom selv kan initiere sager.  
Sanktionen udmåles af DH Ungdoms bestyrelse og respekteres af medlemsklubberne under DH 
Ungdom.  
§ 16, stk. 1 Uhensigtsmæssig optræden/opførsel af kuske/ryttere, forældre eller hjælpere mv. på 
publikums-, bane-, træningsområde, sociale/digitale medier, vil medføre sanktion 
Sanktionsmulighederne spænder fra betinget til ubetinget udelukkelse/licensinddragelse af 
personen fra løb/ponybaner/travbaner fra en måned til et år i første gangs tilfælde. 
Gentagelsestilfælde eller seksuelle krænkelser vil altid medføre en ubetinget udelukkelse i 
minimum tre måneder op til permanent udelukkelse. Medlemsklubberne i DH Ungdom har pligt til 
at indberette overtrædelser af §16 og §16, stk. 1. til DH Ungdom, ligesom DH Ungdom selv kan 
initiere sager. 
 Sanktionen udmåles af DH Ungdoms bestyrelse og respekteres af medlemsklubberne under DH 
Ungdom. 
 
- Repræsentanterne opfordres til at gøre opmærksom på paragraffen i klubberne.  
- At der i klubberne bliver gjort opmærksom på at vi i sporten har fokus på god opførsel både 

overfor dyrene og for hinanden. 
- Det er vigtigt at klubberne indberetter sager, så der er ens regler for alle aktive. 

 
6. DM for kuske 

 
- Skal det beholdes? 
- Forslag til format, så vi er sikret ponyer til løbene 

 
- Det skal pålægges bestyrelsen i de respektive klubber at sørge for der kommer en pony med til 

arrangementet. 
Det skal laves til en storløbsdag, hvor der ikke er løb andre steder i landet. 
 
Der kan indsendes forslag til det sportslige udvalg, der vil udarbejde et format til fremtidige 
arrangementer, hvor man kigger på både det sociale og sportslige plan.  
 
 

7. Propositionskalender 
- Skal det fortsat laves? 

 
Der er stemning for vi fortsætter med kalenderen, der skal lægges propositioner op senest d. 15. 
i hver måde. 
 

 
8. Evt. 

- Mulighed for afvikling af ponyløb på dage med stortravet. Der udarbejdes grundlæggende 
retningslinjer for dette, amatører og trænere skal involveres i dette.  



 

- Der skal være bedre kommunikation klubberne imellem om at lave løbskalender, så der er 
mulighed for at rejse rundt og besøge andre.  

- Der opfordres til Teamsmøde omkring løbsplanlægning i sidste kvartal. 
 


