Generalforsamling 2011
Offentliggjort d. 13-02-2012 af Jess Seiersen
Tilstede:
Kvistgård: Flemming Larsen – LFPT: Mette Rygaard og Anders R. Jensen JPVF: Ulla Engholm, Jess
Seiersen og Christian Engholm Fyn: Pierre Nielsen, Bornholm: Charlotte Petersen, Knud Erik Mortensen og
Kirsten Sonne Skive: Klaus Ryberg Aalborg: Mette R. Larsen SPT: Hanne Henriksen og Maria G. Hansen
Punkt 1: Valg af dirigent:
Flemming Larsen blev valgt
Punkt 2: Bestyrelsens beretning:
Jeg har lovet Helle og aflægge beretning for året 2010, da hun desværre var forhindret.
Det rart og se alle baner er repræsenteret.
Året 2010 var det år, det gik op form travsportens/HFF toppen, at man kom ikke videre, hvis der ikke blev
gjort noget ved arverækkefølgen. Som I alle andre sportsgrene, er der sørget for en ungdomsafdeling, men
modsat disse forsøger toppen her og vil trække noget ned over hovedet på os. På sidste møde blev vi enige
om at rette henvendelse til DTC omkring et samarbejde, men har intet hørt. Det vi har set er HFF forsøger og
gennemtrumfe noget ungdomssatsning udenom os. Det passer bare ikke sammen med, at det er frivillige,
dygtige og ikke mindst ulønnet ledere, man forsøger og banke på plads, bl.a. ved at hvis vi ikke vil være
med, så vil man heller ikke fra HFF støtte ponytravsporten, det viste sig tydeligt ved sidste DM, her var
beskeden, at hvis vi skulle have tilskud til DM, måtte DM ikke afvikles på JPVFs bane, men skulle ind på
JVB.
Så her står vi, men vi kan efter frokosten spørge Troels Troelsen, hvad det er der sker.
Men ellers har 2010 budt på 2 DM, et i monté og et i travsport, begge afholdt på JPVF. Som sædvanlig
forløb begge dele fint.. Jeg har været med på sidelinien siden 2004, og hvert år har DM i ponytrav blevet
afviklet flot, når man tager arrangementets størrelse i betragtning.
Der har været holdt formandsmøder i DTC, hvor bl.a. de nye planer for væddeløbssporten blev fremlagt incl.
sæsonplaner, her kan man sige at økonomien har fået magt, Danske Spil har simpelthen næsten dikteret
teksten.
Jeg vil indtrængende bede Jer om at få sendt pony- og løbs data til Christian Engholm, der har bygget
register op, som vi er blevet bedt om af DTC, og får 15.000 kr. til driften af. Christian gør arbejdet gratis, så
pengene går ubeskåret til driften af DPVF. Så tag Jer sammen og send dataerne hurtigst muligt efter
løbsdage eller hvis ponyen har startet i Sverige.
Nå nu er det tid til at slutte og jeg vil gerne sige tak til alle Jer som sidder her, og tak til de mange forældre,
frivillige leder og ikke mindst børnene, uden Jer gik det slet ikke.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3: Aflæggelse af revideret regnskab:
Regnskabet blev godkendt
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent:
Forslag lød på uændret 1.000 kr. pr. klub pr. år – godkendt.
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag:
Forslag til DPVF generalforsamling den 26.marts 2011.
Ponykuske må til og med deres 25.år deltage i både pony løb og almindelige trav og montéløb.
Begrundelse.
Dansk travsports Centralforbund (DTC) har sammen med Hestesportens Finansieringsfond (HHF) støttet
vores sport såvel politisk som økonomisk.
På det seneste har HHF gjort det økonomisk muligt at igangsætte en travskole i Ålborg. Målet for HHF og
DTC har været at sikre dansk travsport en mulighed for at tiltrække og fastholde de unge i travsporten.
Tidligere kunne man først erhverve licens til de store heste når man var fyldt 18 år. I dag kan man allerede
som 16 årig tage denne licens. Det betyder at det er relativ unge mennesker der på lige vilkår skal
konkurrere med voksne, der ikke altid holder sig på den rigtige side af reglementet. Det kan derfor være
svært at omstille sig fra ponytrav til den voksne sport.

For at gøre overgangen så smidig som muligt vil det være til gavn at ponykusken med udgangpunkt i sit
kendte miljø kan få gjort sig sine nye erfaringer. Vi må erkende, at der, på landsplan, ikke er mange
ponykuske og hvis vi fortsat skal kunne køre ponyløb på de baner vi gør i dag, må vi fastholde så mange
kuske som muligt. Kan vi bare få kuskene til at køre et par sæsoner mere er meget vundet.
I klubberne er der meget arbejde der skal gøres for at få det til at fungere. Det er svært at få andre end
bestyrelsen til at støtte op om de ting der skal gøres. Her vil det være muligt for de unge at bidrage både
med ideer samt praktisk arbejde. Der kan også være et behov for at tilbyde nye medlemmer hjælp til tilkørsel
af deres pony og dette kunne være en god øvelse for de unge, der har den rette erfaring.
I Sverige er det i dag sådan at de unge må køre ponytrav indtil det år de fylder 25, også selvom de samtidig
kører store heste, hvilket ikke skaber problemer, men blot giver flere kuske.
Flere og flere af vores medlemmer køber bedre og bedre ponyer og starter dem bl.a. i Sverige. Det vil derfor
være dem til gavn at vores regler svarer til de svenske ligesom svenskerne også ville kunne starte hos os.
I SPT må man gerne deltage i ponyløb selvom man også køre i de almindelige travløb.
Vi må erkende at vi til DM, i klasserne for de større ponyer, i de seneste år har haft meget små felter. Man
kan håbe på at den nye regel ville bidrage til at der ville være flere deltagere i disse klasser.
Med venlig hilsen
Flemming Larsen, DPV
Forslaget mellem diskuteret, der var både for og imod, der kom bl.a. et forslag at når de havde taget licens,
måtte de starte ved DM samme år mellem DM, som de havde taget licens.
Vi tog en afstemning:
For: SPT, Aalborg, DPV, Bornholm
Imod: JPVF, LPVF, Fyn, Skive
Dermed blev forslaget ikke vedtaget.
Men husk, hvad de enkelte baner gør, kan vi ikke blande os i.
Punkt 6: Bestyrelsen:
Helle Friis Andersen fra Fyn ville ikke fortsætte. Jess Seiersen blev valgt til formand, og han fortsætter med
de 2 øvrige poster (sekretær og økonomi ansvarlig). Det er måske ikke det optimale, men da de øvrige
medlemmer af hovedbestyrelsen, har rigeligt at se til i deres foreninger, var det den umiddelbare løsning.
Flemming blev valgt til næstformand, og tager sig af møderne i København, i den udstrækning han har
mulighed for det.
Punkt 7: Valg af revisor:
Knud Erik Mortensen fra Bornholm blev genvalgt
Punkt 8: Eventuelt:
DM i ponytrav: Der er lagt op til en virkelig stor dag på Bornholm. Sørg for at bestille færgebilletter hurtigt,
hvis der var problemer, kontakt da Charlotte Berg på Bornholms Travbane, da hun havde lavet alle aftaler
med færgeselskab.
Der bliver både motionsløb, kræmmermarked og meget andet, men selvfølgelig bliver der også DM i
ponytrav.
Aalborg havde søgt om dispensation for Super Pride, da ejeren gerne ville have den til at slutte i et DM løb.
Ejeren mente ikke den kunne holde til at starte de gange, som er nødvendigt for at deltage i DM.
Efter tidligere beslutninger kan der ikke gives dispensation til DM deltagelse uden den har deltaget i de 5 løb.
men den er velkommen til at starte i auto-/handicap løbene.

