
Bestyrelsesmøde d 3/10  

 

Pkt. 1 referatet er godkendt via Messenger  

Pkt. 2 Meddelelser fra formanden.  

A. SM redegør for pligter, bl.a. at få DKSHA på rettet op, og gør det klart, at han bliver.  

B. ASHA. SM har en god kontakt til ASHA omkring shows.  

C. Hjemmeside/FB. Hjemmesiden er der styr på nu. SM står for den. Det bliver besluttet der 

kun skal ligge filer med regelbog og andet på hjemmesiden og ikke på FB. Der mangler en 

tilbagemelding, når der tilmeldes shows, så den tilmeldte kan se, hvad man er tilmeldt. SM 

kigger på det.  

D. Regelbog og E. Hvad dommer dømmer efter. Dommerne er ASHA dommere, og regelbogen 

angiver klart, hvorledes deltagere skal forholde sig, hvis de er i tvivl om en bedømmelse. SM vil 

se, om vi ikke kan arrangere et dommerkursus, og måske bruge det som en vinkling til Sverige, 

Norge, Tyskland. 

 F. SM skal lave en undervisningsplan, der kan bruges på clinics. Vi vender antal på deltager, da 

10-12 stk. er for mange for en træner på en gang. Der skal kigges på muligheder for at lægge 

clinic og show, så der er mere show tid, og clinic tager korter tid. Der skal flere penge i kassen. 

LF kigger på ok støtter sporten. Evt. stigning af tilmeldings pris. Og en ekstra division, hvor 

udstyret på hest og rytter er valgfrit. (Novice)  

Pkt. 3 budget og regnskab.  

Brev fra Dennis læses og tages til efterretning. Budget kan ikke være anderledes på nuværende 

tidspunkt.  

Pkt. 4 formand/næstformand.  

Tingene mellem næstformand og formand vendes, og der opnås forståelse for situationen.  

Pkt. 5 ISOBB.  

A. Show på DTR ranch gik godt og alle var tilfredse.  

B. Der skal laves en drejebog, både til showudvalg og til steder der vil holde show. Hvad 

kræver det, hvor stort, hvor meget…. osv.  

C og D. Man må godt holde shows uden clinic; men USA har dårlige erfaringer med det, og 

fraråder det, de holder dog tit kun en times clinic pr disciplin og uden tilmelding; men betalt. 

Den model vil gøre at man kan holde f eks trail om lørdag eftermiddag. Årets første shows i 

henh. Jylland og Sjælland med fuld clinic, derefter 4 timers model. Der arbejdes på, at der laves 

vinterclinic, der varer hele dagen, og showclinic der kun tager 4 timer. Derved er der mere tid 



til show og flere deltager. Der skal ligge en trillefløjte i showkassen. Der skal laves rosetter, der 

passer i farver med ASHA.  

E.Der blev talt om at nogle ryttere ønsker vinterstævner, hvor der deltager flere dommere, og 

dommerne bagefter uddyber deres bedømmelser til rytterne, det vil være et ret dyrt 

arrangement, så vi lægger hovederne i blød for en billigere model for “Hvad dømmer 

dommerne efter”. 

. F. Forretningsorden godkendes.  

G. WRP der ventes svar om optagelse d 17/11  

H. Der skal spørges på FB, om der er nogen, der vil være med i show- eller sponsorudvalg. Der 

arrangeres en clinic på skovgården med SM som træner.  

Næste møde er d 21/11. 2020 

 


