
Referat stævneudvalgsmøde 27.1.2020 
Tilstede: Jette – Maj-Britt –Kajsa 

 

VINTERPAR Dato er bibeholdt, men lokation flyttet fra Vig til Vallensbæk – 

udendørs. Ingen fast aftale med Vig var aftalt på forhånd, og 

de havde først ledige tider efter marts. Andre indendørs 

lokationer undersøgt – forkastet grundet dato ikke mulig eller 

for dyrt i forhold til budget. 

 Træningsklasse er til gengæld muligt på Vallensbæk og 

gamesliste er udarbejdet, opdaterede proportioner lægges på 

hjemmeside og er allerede annonceret på FB. 

 Begivenhed er også lagt ud på FB. 

 Sponsorer er fundet til præmier og Jonna har ”gamle” enkle 

rosetter til dette stævne. 

 Budget er udfordret pga højere baneleje på Vallensbæk og 

også fordi antal par er sat lidt optimistisk. Sponsorerede 

præmier og gamle rosetter, samt træningsklasse kan 

forhåbentlig trække i den rigtige retning. 

 Afventer dommer – spurgt ud i dommergruppen. 

 Forventer at lave en mindre café nede ved banen. 

ÅRETS  

ANDRE STÆVNER Brev allerede afsendt til bestyrelse omkring hjælp til Vinter 

Indi, et stævne Stævneudvalget ikke kan løfte. Der har aldrig 

været skabt kontakt/lavet aftaler, så både lokation og dato er 

usikker. 

Også Århus Par samt til Jyske Par, og måske DM Par er der 

brug for nogle, som vil være stævneansvarlige på pladsen. 

Der er afklaring i gang vedrørende Jyske Par og DM Par, da vi 

var udfordret af en ekstraudgift til leje af toiletvogn (som ville 

gøre at vi ikke kunne holde budgettet), såfremt stævnerne 

skulle afholdes i Veerst. Jørgen blev derfor kontaktet som 

mulig erstatning til DM Par. Der er bedre faciliteter i forhold til 

toilet/bad og overnatning uden ekstraudgift. 

Note: Efter afholdelse af udvalgsmøde har bestyrelsen selv skrevet 

ud på FB og efterlyst hjælpsomme medlemmer som 

stævneansvarlige til de jyske stævner. Jonna har velvilligt 

tilbudt til at støtte op om en tovholder/stævneansvarlig til 

Jyske Par og DM Par samt fundet en økonomisk billig løsning 



ved leje af toiletvogn, hvilket gør at dato og sted for de to 

nævnte stævner bibeholdes. 

 Begivenheder oprettes på FB snarest muligt. 

 

ANDRE STÆVNER Der tjekkes generelt op på datoer/aftaler etc. Med både Per fra 

Vallensbæk og andre aftaler generelt. 

DOMMERE Adskillige internationale dommere er blevet spurgt, men 

mange kan ikke. Vi afsøger stadigt markedet.  

PROPORTIONER Der udarbejdes proportioner for resten af årets stævner. Alt 

lægges op på hjemmesiden primo februar. 

BUDGET Der skal rettes i stævnebudgettet for 1-dages indi, da 

bestyrelsen har valgt at sætte startgebyret til 0 kr. Et rettet 

budget sendes til bestyrelsen. 

ROSETTER Kontaktinfo på Morten fås fra Jonna. Og evt. overskydende 

rosetter fra sidste år. 

Note: Jonna vil heldigvis være behjælpelig i kontakt til Morten og ved 

bestilling af rosetter til stævnerne. 

SPONSORER Kajsa er pt på opgaven. Der forsøges at få flere med om bord. 

Det er en vigtig opgave specielt med tanke på at kunne 

overholde budgettet, da udgiften til præmier og rosetter er sat 

ret lavt. 

MEDLEMSHENVENDELSER 

 Der har været udtrykt beklagelse over at DM Par – Youngster 

Cup og All Star pair ligger lige efter hinanden, hvilket 

besværliggør deltagelse, når man kun har en pony og ønsker 

at følge retningslinjerne omkring stævnedeltagelse/hvile. Det 

er svært at ændre på en allerede lagt stævnekalender, hvor 

der også er mange udenlandske stævner at tage hensyn til. 

Men det er bestemt en pointe i forhold til planlægning af 

næste års stævne. 

 Der er også udtrykt ønske om flere par-stævner på Sjælland. 

Der var en løs drøftelse om et ”sjællandsk par” i slut 

september. Vi undersøger det realistiske i et sådant stævne. 

  


