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Bestyrelsesmøde Juni 2021 Tilstede: LJ. LBK. JH. LH. JO. SS. LMJ.  Afbud:  

Emne: Tiltag/Orientering: Ansvarlig 
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt   

GF 2022 GF 2022 5. marts skal ligge i Jylland.  
 Der udarbejdes oplæg til kursus og 
GF.  

LBK og LJ  

EM 2021  Opdatering vedr. EM  
 

 

Opdatering fra stævneudvalget   

• DM Par og DM indi. 

• Kommende stævner. 

• Tilskud til bro  

• Fokus på rytternes 
opstilling og brug af 
hjælperne både i 
opvarmning og i 
konkurrence – særligt 
tøjlen.  

DM Par var et godt stævne, men 
dagene optil var opslidende pga. 
coronaregler.  
 
DM Individuelt og Sommer 
individuelt var dejlige stævner med 
fantastisk stævne.  
 
Tilskud til jyske ryttere flyttes fra 
Julistævnet til Sommer individuel i 
juni.  
 
Fra 2022 vil der være fokus på 
korrekt opstilling og brug af 
hjælpere hos landsholdene, 
dressuren vil være i fokus på 
landsholdene. Vi ønsker, at 
landsholdsrytterne skal være 
foregangsbilleder også i den gode 
grundridning.  
 
Vi opfordrer rytterne til allerede nu 
at have fokus på håndstilling, sæde 
og hjælpere.  
 
Vi laver temaer i nyhedsbrevet, som 
sætter fokus på den gode 
grundridning.  
 

Stævneudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 

Opdatering på medlemsfremmende 
aktiviteter: 

• Træningsdag i maj 

• Kursus i det jyske 

• Feedback fra rytter rep. 

• Medlemsfrokost  

• Kommende tiltag 

Træningsdagen i maj var 
superhyggelig, og der var god 
stemning. 
 
Medlemsfrokost til DM individuelt 
var en god chance for at snakket på 
kryds og tværs.  
 
Feedback fra rytter rep. Der er et 
ønske om hold og par stævner. Vi 
overvejer, nye former for 
holdstævner.  
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Kursus i det jyske – Vi mangler 
feedback fra Ninna Magnusson, som 
forestår disse.  
 
Kommende tiltag: Store Hestedag 
for U ryttere og workshop for nye.  

 
 
 
 
Stævneudvalget  

Landshold  
 

Udtagelsen er ændret. Ryttere er 
orienteret, og vi får det bedste ud af 
det.  

SS 

Trænere / Træneruddannelse Det er lidt svært at finde ud af, 
hvem der træner hvor.  
 
Der er en kvinde i Nordsjælland, 
som reklamerer med MG træning 
dog uden at være medlem. Vi 
kontakter hende for at høre, om hun 
vil være medlem.  
 
Trænere under MGADK skal være 
medlem af MGADK og være fyldt 18 
år.  
 
Trænere, der ønsker at gå på banen 
til stævner, skal have taget 
linjedommerkursus.  
 

 
 
 
SS 

Evt. 
 

Hyggeaften hos Line Jenvall lørdag 
til udtagelsen for dem, der har lyst.  
 
Int. Rep. Fortalte om, at der 
arbejdes på en løsning for 
låneponyer til IMGA mesterskaber, 
hvor der er behov for dette.  
 

LJ 
 
 
SS 

Næste møde  
 

Et kort halløj i forbindelse med EM  
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