Referat, møde i Aktivitetsudvalget den 5. januar 2013
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Status: hvad har vi gang i?
Årets kåringer/skuer
Nye tiltag
Evt.

Punkt 1:
Hingstedag på Sjælland – fredag den 29. marts for ponyhingste – fremvisning af hingste, registreret under
landscentret – som er på Sjælland. Skal holdes på Team Cape i Ringsted. Som udgangspunkt betaler folk for
5 min. På banen, hvor de må vise hvad de har lyst til – spring, dressur, kørsel osv.
Der mangler økonomi og proportioner.
Stedet koster 3.000 kr. + mad til hjælpere.
Prisen bliver ca. 600 kr. inkl. opstaldning – boksen koster ca. 300 kr.
Regionsmøde på Sjælland – den 19. januar. Der skal planlægges en masse ting på Sjælland – findes flere
aktive.
Stutteribesøg – Stutteri Røgild – lørdag den 13.07.13 med efterfølgende fællesspisning.
Julehygge på Lykkehøj – gerne fast første lørdag i december.
Soigneringskursus/fremstilling/kåring centralt i Jylland – Michelle har gang i noget + samarbejde med
Midtjylland. Mette og Jette kan evt. lægge bygninger til.

Punkt 2:
Pernille L står for opmåling og opsætning til løsspring i 2013
Hingstekåring: Karen, Pernille F, Pernille L, Kasper, Mette S, Jette S og Lars Thomsen kommer alle til
hingstekåring
(Karen), Kasper, Mette S og Pernille L har meldt sig til at tage med rundt til begge kåringspladser 22-23. juni

Ærespræmier:
For mange – det er svært at skaffe

Fokus på at det kun er fløj-dyret som får ærespræmie, for at det ikke griber om sig med at fremskaffe til
diverse kåringer/skuer

Punkt 3:
Landsskue: flere til landsskue, mere socialt, show m.m.- have fat i nogle af championats-rytterne (PF)
Christina Brogaard Lund har styr på udstillere og er race-repræsentant
Fælles opholdssted for foreningen – aftensmad sammen. Hvem kan stå herfor? Evt. sammenskudsgilde

Bustur: til kåring i Tyskland – hvornår?  Lars  første weekend i december? Eller?
Rytter-/Avlerfest ved championat eller kåring: ”underholdning” i hallen, fx under spisning
Ponyryttere som er langt fremme – vise hvad de kan

Punkt 4:
Nogle som kender nogle, som vil hjælpe til kåringer/skuer/championater osv.? Meld gerne ind til Lars – alle
er velkomne

Til stede:
Pernille Frederiksen
Jette Sørensen
Mette Sørensen
Lars Thomsen
Karen T. Hing Thomsen
Pernille Lynge
Kasper Petersen

