
REFERAT AF MØDE MED STYREGRUPPEN FOR FESTIVAL 2010 17/5 2009 KL. 10 
 

Deltagere fra styregruppen: Sisse Dahlin, Lotte Dahlin, Liselotte Månsson, Lene Thaulow, 
Klara Hoffritz, Brit Andersen, Helle Sørensen 
Deltagere fra bestyrelsen: Niels Jørgen Andersen, Kirstine Rasmussen, Fritz Hansen, Sisse 
Dahlin, Aage Dahlsen, Lotte Dahlin, Jytte N. Madsen 
 
Styregruppen /Hovedudvalget for Festival 2010 består af formanden for hvert af underudvalgene: 
For Økonomiudvalget: Carsten Dahlin 
       Dressurudvalget  : Klara Hoffritz 
       Springudvalget    : Brit Andersen 
       Sponsorudvalget  : Klara Hoffritz 
       Stald/Camping/P. : Johnny Sørensen 
       Program/Sekret.   : Klara Hoffritz 
       Showudvalg         : Lene Thaulow 
       Eksteriørudvalg    : Helle Sørensen 
       Festudvalg            : Karina Månsson 
       Cafeteriaudvalg    : Sisse Dahlin 
       PR. udvalg            : Lene Thaulow 
 
Der er taget udgangspunkt i Festival 2000. Der holdes møder i de enkelte udvalg og der holdes 
fælles møder for flere/alle udvalg. Det første fællesmøde skal være umiddelbart efter Roskilde 
Dyrskue 2009 (LM) 
Lejeaftalen med Roskilde Dyrskue i dagene 13.-15. august 2010 for en del af dyrskueområdet inkl. 
hestestalde og opvisningsringe bekræftet. En anden del af dyrskuepladsen er udlejet til 
motorcykeltræf i samme periode (SD) 
ØKONOMI: 
Carsten Dahlin modtager samtlige tilmeldinger og indbetaling foregår samlet et sted for alt. 
Økonomien i forbindelse med hoppekåringen varetages af hovedbestyrelsen. Praktisk foregår det på 
den måde, at der betales til festivalen, som så afregner med foreningen (SD) 
Rideklasserne skal give økonomi i festivalen (LM) 
DRESSUR: 
Klara står for dressurdommere (LM) 
Planlægningen vil svare til et udvidet ØDM (KH) 
Niels Jørgen spørger om championaterne også lægges på festivalen. Det bliver for meget for 
ponyerne på en gang, championaterne lægges senere som de plejer (LD) 
Alle klasser vil være åbne for international deltagelse, men kun danske ponyer kan vinde 
mesterskaberne (LD, SD, NJA) 
SPRING: 
Der orienteres om springklasserne (BA) 
Både OM-spring og Dalbæk vides at have sponsorbaner. Der tages kontakt til dem. 
SPONSORER: 
Selv om der er et sponsorudvalg, må alle hjælpe til her (SD) 
Der skrives til landsdækkende firmaer allerede i år (KH) 
Det kræver koordination i sponsorudvalget, så man får området delt op og ikke flere spørger de 
samme. Sponsorer skal have et link på hjemmesiden så snart der er tilsagn om sponsorat (LM) 
Der er også mulighed for at søge legater og evt. lave aftale om rabat på Storebæltsbroen (SD) 



Hesteblade og hesteudstyrsfirmaer, der evt. kan få stand på festivalen, kan søges om sponsorat 
(LM) 
Medicinalfirmaer vil blive kontaktet ang. sponsorater. Ligeledes kunne New Forest stutterier evt. få 
deres ”Stutterihistorie” f.eks. 14 dage på hjemmesiden mod et sponsorat (LT) 
STALD, CAMPING OG PARKERING: 
Fritz vil gerne have udarbejdet en oversigt over overnatningsmuligheder. 
Landbrugsskolen mm vil være en mulighed (LM) 
PROGRAM OG SEKRETARIAT: 
Der arbejdes snart videre med udstillingsklasserne, så behovet for dommere kan klarlægges. 
Alle deltagere skal stille hjælpere nogle timer i løbet af festivalen (LM) 
Bestyrelsen vil være behjælpelig med at finde folk til at hjælpe (FH) 
Ang. blomster kontaktes Jørn (FH) 
Højttalere skal opsættes af New Forest foreningen, det er ikke med i pladsaftalen (SD) 
SHOW: 
Der kunne laves en Festivalkvadrille bestående af  20 kvadrilleryttere fra Roskilde Showet og 20 
ryttere fra en evt. opvisning til Landsskuet i Herning. Disse kunne så danne en stor kvadrille på 40 
ekvipager (LT) 
Showudvalget vil gerne have sendt ideer til showklasser, evt. hvad der har været til tidligere 
arrangementer, så som festivaler, dyrskuer, jubilæer mm (LT) 
EKSTERIØR: 
Kåring ønskes fredag og lørdag. Der startes med de ældre hopper og vallakker, der så er klar til 
rideklasser. Derefter følger de 3 års hopper, der ud over kåring kun kan deltage i showklasser (LM) 
Beslutningen om hoppekåring uden ridehus er truffet og står fast (NJA+FH) 
Showklasserne tænkes gennemført med åben votering. Udenlandske dommere, bl.a. Engelske, 
inviteres til at dømme i showklasserne (LM) 
Alle dommere fra den danske dommerliste inviteres til at dømme nogle klasser. Invitation af 
udenlandske dommere foretages af hovedbestyrelsen (NJA) 
Dommere vælges forlods, altså før programmet kendes. Helle kommer med showdommer-ønsker til 
mødet med bestyrelsen den 4.september (SD) 
Lene laver indbydelse til international udstilling på festivalhjemmesiden. Desuden laves oplæg til 
indbydelse til at sende ud til de andre landes New Forest foreninger (LT) 
Der skal indbydelser med til det internationale møde i oktober (NJA)  
FEST: 
Festudvalget er gengangere fra Festival 2000. De vil arrangere intet mindre end ”Århundredets 
Fest” (LM) 
CAFETERIA: 
Der vil blive sørget for de nødvendige tilladelser hos myndighederne. Der er folk i udvalget med de 
relevante uddannelser og kurser (SD) 
PR: 
Lene sørger for at lave PR-kort ang. festivalen til standende på Roskilde Dyrskuet i år (NJA) 
 
Næste møde mellem hovedbestyrelsen og styregruppen finder sted på Vilhelmsborg den 
4.september i forbindelse med bestyrelsesmødet. Her vil Helle Sørensen og 1-2 mere fra  
styregruppen komme med tilbagemeldinger på udvalgenes arbejde og beslutninger. 
Til Høstmødet og Generalforsamlingen vil der blive holdt indlæg om Festival 2010 (SD) 
 
     Referent 
Jytte N. Madsen 



 
 
 
 
 


