
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 14. APRIL 2022  

 

Tid:  torsdag d. 14. april 2022 kl. 10.00 

Sted:  Fyens Væddeløbsbane, Prins Haralds allé 51b, 5250 Odense SV 

Deltagere: Uwe Bredahl (DH) – Christian Kamp (JPVF)– Charlotte B. Andersen (DG) – Maria Gilsgaard 

(Charlottenlund) – Hanne Jensen (DPV) – Linda Petersen (Bornholm)– Maja Skovsen (FPTG)  

Afbud: Jesper Bøgild (SPT) - Erik Laursen (Ikaros) - Lena Bruun (Skive) – Klaus Storm (DTC) – Jesper Winther 

(LFPT)  

Referent: Nanni Køhler (DH Ungdom) 

 

1. Grupper for bestyrelsesmedlemmer på tværs af klubber 
 
Der vil blive oprettet en fælles Facebookgruppe for alle bestyrelsesmedlemmer i klubberne, samt en 
for kassererne og Birgitte G Johansen fra DH Ungdom, Nanni sørger for at oprette grupperne. 
 

2. Netværksmøder i 2022 
 
Der vil blive afholdt netværksmøder en gang i kvartalet – Nanni sætter disse op. Det bliver en 
hverdagsaften kl. 20.00. 
 

3. Synlige oplysninger om bestyrelser i de forskellige klubber – kan indsættes på Klubmodul 
 
Der indsendes navne på alle bestyrelsesmedlemmer til Nanni på nk@danskhv.dk 
Maria foreslår at alle klubber laver en ”fællesmail” så man er sikret at alle i bestyrelsen er orienteret 
om de mails der kommer til klubben. Dette letter også det interne arbejde i klubben. Har klubben en 
sådan eller opretter en, bedes i sende den til Nanni. 
 
Der påføres kontaktperson under links til klubberne på ponysport (Nanni). 
 

4. Målerkursus SEGES – er der et behov for kursus i 2022? 
 
Behovet er ikke så stort i år – vi tager det op igen i 2023 om der skal bookes et kursus. 
 

5. Sommerlejr på JVB 
 
8.-10. juli afvikles der landslejr på JVB med ankomst fredag d. 8. kl. 10.00. 
Så snart JPVF er færdige med programmet vil der i DH blive lavet en flyer samt en nyhed på 
danskhv.dk. 
 

6. Åbent hus-arrangementer – evaluering 

Grundet manglende repræsentanter vil dette blive et punkt på førstkommende netværksmøde. 
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7. Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Charlottenlund Ponytravklub – se bilag 1 
 
Forslaget tages med tilbage til klubberne og tages op igen på repræsentantskabsmødet i efteråret. 
 

8. Evt. 
 
JPVF foreslår der bliver lavet jydsk/fynske mesterskaber i 2023, og tilbyder at afholde en fælles 
championatsfest når sæsonen er slut. Konceptet kan også laves i øst. 

Oplæg fra JPVF: 

Individuelt. 

Man skal have deltaget i løb på alle 4 baner. 

Resultaterne pointgives ud fra samme princip som ligaløbene. 

Herefter lægges de 2 bedste placeringer fra hver bane sammen. 

Den der slutter sæsonen med flest point bliver Jydsk-fynsk mester. 

Ved pointlighed tælles der flest førstepladser dernæst andenpladser og så videre. 

Den bedste klub. 

Der gives point på samme måde. 

Her er det de 3 bedst placerede medlemmer fra klubben der tælles sammen. 

Den klub hvor de 3 medlemmer har højest samlede score, bliver årets jydsk-fynske klub! 

Der afholdes en stor fælles championatsfest på Jydsk væddeløbsbane i februar 2023. 

Her hyldes klubbernes individuelle vindere, samt de jydsk-fynske vindere. 

 

Bilag 1: 
 
Vi i CPK ønsker at ændre i ordlyden i punktet startberettiget pony, første punkt. 
*være i dansk eje. 
Ændres til: 
Være i dansk eje pr 1/1 indeværende år. 
 
Argument: 
Nogen kan let erhverve sig en hurtig svensk pony, som let vil kunne vinde DM, NM etc. Det finder vi ikke 
fair over for dem, som ikke har økonomi/mulighed for det. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen CPK. 
 


