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Til stede: 

Mette Müller (MM) 

Dorte Njor Larsen (DNL) 

Per Nielsen (PNI) 

Ole Hummelshøj (OH) 

Kirsten Søgaard (KS) 

Lisbeth Jespersen (LJ) 

 

 

 

Fra administrationen: 

Susie Juhl (SUJ) 

Anne Silfwander (ASI) 
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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 

 Nyt fra Formanden og administrationen 

 
Stilling som ny ponylandstræner opslås i morgen. 
Prisstigning fra næste år: FEI-måling og FEI-pas for ponyer. 
Para: præcisere at pararyttere må ride med alle hjælpemidler til alle stævner ved fremvisning af testkort 
PWN: Info om at FEI ændrer deres uddannelsessystem næste år. 
 

 
 Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen) 

LJ: Der er en positiv vibe i B TD-gruppen. Det har været godt givet ud, at der er afviklet mange stævner 
med 2 TD’ere på. 

 

 Reglement 

 

Skal være færdigt i morgen d. 18/11 – sendes til bestyrelsen 
Sidste tilrettelser er på plads. 
 

 

 Dommere til VM-turneringen 

 

Mange har meldt sig under fanerne. 
ASI og SUJ laver udkast til et svar, vi kan svare i løbet af december. 

 
 Stordommermøde 

 
Behandlet på lukket møde. 

 

 Dommereksamen samt kurser 

 

Der har været A, A+ dommereksamen på Blue Hors. Det var et godt hold. God og homogen gruppe. 
Vi har dermed 7 nye A, A+ dommere i pipeline 
Mht dommerfordelingen 2022 laver Mette og Kirsten en plan, som sendes ud fra admin. – vi laver et skriv 
om, at der er kommet nye til som også skal ud og have mere rutine, hvilket kan influere på fordeling og 
antal opgaver.  
 
Liste over: Antal dømte ekvipager 2021 indhentes. 
 
Hvad gør vi i 2022? 
Vi vil gerne både have Blackhorse og fysiske kurser. 
 

 

 Evt. 

 
LJ var med til dommerkursus/Kaminmøde på Møllen: 
Der var en meget positiv modtagelse af, at Lisbeth deltog på mødet. Enkelte dommere efterlyste 
muligheden for flere bisidderklasser og nyhedsbrev fra DU. 
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Vi sender en julehilsen til dommerne. 
 
MM:  
-Forslag til udvidelse af FAQ på hjemmesiden, Information til stævnearrangører: Hvordan forholder man 
sig til aflysninger. 

 

 

 


