Referat Ordinær Generalforsamling DPVF
Lørdag d. 21. november 2015 på Fyens Væddeløbsbane
Repræsenterede ponyklubber: Bente Østergaard (Ikaros, Aalborg), Birgitte Germann Johansen (Billund),
Gitte Blankholm (DPV), Marianne Seisbøll (FPTG), Christian Engholm (Skive), Rie Dejbjerg (JPVF), Anders
Rygaard (LFPT), Inga Knebelau Jensen (Bornholm), Claus Henriksen (SPT), Bonnie Sperling (CPK).
Fraværende ponyklubber: Ingen
Referent: Bonnie Sperling

1. Valg af dirigent
Marianne Seisbøll valgt som dirigent. Indkaldelsen varslet korrekt.
Kort præsentationsrunde af generalforsamlingens deltagere.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Bente Østergaard aflagde beretning for året 2015:
”2015 har ikke været noget muntert år for væddeløbssporten. Store besparelser har skullet gennemføres og HFF har
nu meddelt at der med virkning fra 1. januar 2016 ikke vil blive udbetalt tilskud til banerne i Billund, Nykøbing
Falster og Odense. Dansk Hestevæddeløb arbejder i øjeblikket på højtryk for at bearbejde Kulturministeriet, så der
kan sikres en holdbar økonomisk situation for væddeløbssporten fremover. Forhåbentlig lykkedes dette, så
banelukninger kan undgås.
Lukker der baner vil det betyde, at der i store dele af Danmark ikke kan dyrkes væddeløbssport. Det betyder, at det
bliver meget vanskeligt at rekruttere nye til sporten og det store arbejde der gøres i ponysporten i de berørte
områder vil blive vanskeliggjort og i værste fald fuldstændig forsvinde.
I 2015 har ponysporten fået meget spalteplads i Væddeløbsbladet – der er lavet mange fine artikler om de unge
udøvere. Det er positivt at ponysporten nu på den front er en integreret del af væddeløbssporten. Samarbejdet med
Dansk Hestevæddeløb og DTC fungerer godt, vi gør meget ud af at kommunikere ordentligt og sobert med
samarbejdspartnere. Dansk Hestevæddeløb har ansat Søren Aaen som skribent, planen er at Søren skal fungere
som en slags Ungdomskonsulent, dette er dog sat lidt på standby p.g.a de økonomiske usikkerheder i sporten. I det
kommende år vil der også være afsat midler til pony/ungdomsarbejdet, beløbet kendes ikke pt. DPVF deltager
aktivt i arbejdet med fordeling af tilskud.
Den længe ventede undervisningsbog blev færdig i år, bogen er indbydende og letforståelig og vil forhåbentlig blive
flittigt brugt rundt om i klubberne. Næste skridt er, at der skal laves en licensprøve, som skal bruges i alle klubber,
så de nye ponykuske har fået samme grunduddannelse. Dette projekt er vi ansvarlige for i samarbejde med
DTC/DH.
Årets DM i Monté blev afholdt i Århus, Jysk Pony Væddeløbs Forenings nye bestyrelse lavede et fint arrangement.
Kvistgård havde allieret sig med Charlottenlund Travbane ved afholdelse af årets DM i ponytrav, også her var der
lavet et fint arrangement for de unge kuske. Stor tak til arrangørerne for et kæmpe arbejde. Og stort tillykke til alle
årets DM vindere.
Ved DM i ponytrav blev der udtaget tre dopingprøver, alle var som forventeligt negative. Årsagen til at der i år
skulle udtages dopingprøver var, at en norsk pony havde aflagt en positiv dopingprøve. DTC arbejder i øjeblikket,
sammen med Norge og Sverige om fælles regler på dopingområdet også skal gælde ponyer. Det er vores opgave i

klubber og travskoler at sørge for at alle aktive er bekendt med de gældende regler og vi skal gøre meget ud af at
sikre, at ponyer altid håndteres etisk forsvarligt i træning og konkurrence.
Flere kuske og ryttere har også deltaget i løb i Norge og Sverige med flotte resultater, ikke mindst Caroline Juul
Sperling som har vundet det svenske Monté mesterskab.
Vi har tidligere arbejdet på at få lavet en bedre ponydatabase, dette er pt. ikke lykkedes. Der er dog godt nyt på den
front, Dansk Hestevæddeløb vil se positivt på at bevilge midler til dette og Sattek ved Jens Rønnow ser på hvilke
muligheder der er. Stor tak til Michael for at ”styre” den nuværende database, som i øvrigt får ros for at være
offentlig tilgængelig.
Ponysporten var i år for første gang repræsenteret ved Hestesportens Galla – tre unge talenter var indstillet, Sara
Kristensen, Rasmus Henriksen og Oliver Juul Sperling. Oliver blev hædret som årets ponykusk.
Trods de noget dyste fremtidsudsigter vil jeg opfordre til at vi fortsat tænker positivt og arbejder i hærdigt for at
udbrede kendskabet til pony- og væddeløbssporten. Stor tak til alle de personer der året rundt i klubber og på baner
gør en fantastisk indsat for børn og unge i vores sport.”

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Regnskab fremlagt på generalforsamlingen.
Jess Seiersen fremlagde regnskab for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Regnskabet blev
ensstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Fastsat til 1.200 pr. klub.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra JPVF:
Afstemning om at autostarttider udelades af handicapberegningen – vedtaget med 8 ud af 10 stemmer.
Dette tilføjes Ponytravkalender 2016.
Billund Ponytrav:
 Der opfordres til at tilføje billede af hver bestyrelsesmedlem på www.dpvf.net.
 Debat om løbsofficials/dommere ved ponyløb. Opfordring til at hver klub tager kontakt til egne
dommere efter behov. BØ bringer problematikken videre til Klaus Storm og henstiller til at DTCs
dommere er bekendt med Ponytravkalenderen (udvalg).
 Kontrol med ponyernes vaccinationer foretages af de enkelte ponyklubber.
 Der opfordres til at klubber sikrer at få meldt ind omkring løbskalender/anmeldelsestider til
Ponytravkalenderen i tide.
 Opfordring til at licensprøver ensrettes og at DTC inddrages. Som anført i Ponytravkalenderen §11
danner §14-37 grundlag for eksaminering af nye licensansøgere.
 Volte- og autostart – som for det store trav er anerkendt – øvrige startmetoder kan udelukkende
anvendes til showløb.

6. Oplysning om bestyrelse (hver klub stiller med 1 medlem):
Bente Østergaard (Ikaros, Aalborg), Birgitte Germann Johansen (Billund), Gitte Blankholm (DPV), Inga
Knebelau Jensen (Bornholm), Jesper Berlenborg (SPT), Marianne Seisbøll (FPTG), Rie Dejbjerg (JPVF),
Anders Rygaard (LFPT), Bonnie Sperling (CPK), Lotte Ingvartsen* (Skive Ponytrav)
* Det er efter generalforsamlingen blevet oplyst, at formand for Skive Ponytrav, Lotte Ingvartsen, repræsenterer
denne klub i DPVF og ikke Christian Engholm, som ellers angivet d. 21/11.

7. Valg af revisor
Michael Juul Nielsen valgt som revisor.
8. Eventuelt
- Forslag til anvendelse af flag med forskellige farver for at gøre det lettere for børn/forældre at finde
korrekt startsted.
- Der opfordres til at undgå at afholde ponyløb på øvrige baner på samme datoer som Ponytrav DM og
Monté DM afvikles.
- Debat om afvikling af prøveløb samtidig med ordinære løb. Dette er ikke en umulighed indenfor de
nuværende regler.

