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Aktivitet/Beslutning

Godkendelse af dagsorden

OK

Generalforsamling 2021 Opfølgning

SHH henter udstyr
JH henter trænere

Budgetdrøftelser for 2021:
Ridecamp
Kurser
Tilskud
PR
Medlemsfremmelse
Landshold

Vi vil meget gerne indgå
i et samarbejde med
breddeudvalget om en
ridecamp for de
ungeryttere 2021. JH
går i dialog med
udvalget om det.
Vi arrangerer kursus
med vores nye U15 og
U18 træner Dave i
januar. Kurset vil være
med en mindre
brugerbetaling og åbent
for alle.
Vi vil give brotilskud til
visse stævner i 2021.
Der kommer yderligere
info ud om dette. Det vil
være en prøveordning.
Vi fortsætter med at
booste opslag på SoMe
som PR-strategi. Vi vil
også gerne i yderligere
dialog med
webmagasiner. LMJ og
JH går videre med
webmagasiner.

Værdier
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre

Mounted Games Association Denmark
Østre Allé 16
3250 Gilleleje
www.mounted-games.dk
reg.nr. 7417 konto nr. 001009520
SWIPP: 4283 6448

Ansvar
SHH. JH. SS.

JH.
SS.
LMJ.
SHH.
CN.

Termin

Vi vil næste år lave et
intensivt forløb med
træning i nye områder,
hvor vi hjælper med
tilskud til at skabe
stabilitet i træningen. Vi
skal finde 1-3 steder vi
vil fokusere på. SHH.
SS og CN tager fat.
Godkendelse af
stævnekalender 2021

Landshold - Opfølgning

DM individuelt:
U12 og U15 rider 3
sessions og 1 finale
over 2 dage.
U18 rider 4 sessions og
1 finale over 3 dage.
Open rider 3 sessions,
semifinaler hvis muligt i
forhold til antal starter,
og så finaler. Hvis der
ikke er starter nok til
semi rides der efter
samme forhold som
U18.
Ved for tilmelding i 2021
er der et gebyr på 100
kr. pr rytter.
Der er styr på U
grupperne. Vi afventer
stadig en afklaring vedr.
Open.

Status fra udvalg og int. Rep.

IMGA mødet er i år
online pga. Corona.
Agenda bliver fremlagt
for bestyrelsen forud for
IMGA mødet.
Agendaen bliver også
lagt på hjemmesiden.
Vi byder på VM Par
2023.

Stævner praktik, dommere
mm.

Mesterskaber 2021:
I individuelt skal der
være 3 i en U
aldersgruppe for at kåre
en Mester, og 5 i Open
aldersgruppen.
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I par bliver der Junior og
Open klasse. Der kåres
en mester i junior, hvis
der er minimum 3 par,
og der kåres en mester i
open, hvis der er
minimum 4 par.
Antallet revurderes hvert
år.
Dialog omkring hvor
meget vi tillader at
rytterne tager fat i
ponyerne. Vi ønsker, at
dommerne er
opmærksomme på
hestevelfærd og påtaler
dårlig opførsel med det
samme.
Dommerne skal sørge
for at være
opmærksomme og fair.
Medlemshenvendelser

Ingen

Eventuelt

Nej

Næste møde

Ultimo november
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