
 

REFERAT FRA REGIONAL 
GENERALFORSAMLING ØST 2018. 

 
 

  

1.  Valg af dirigent – Bestyrelsen pegede på Niels True, som blev 
enstemmigt valgt. 

2.  Valg af stemmetællere – Helle Skovly og Fru Bager blev valgt. 

3.  Regionsbestyrelsens beretning for året, som er gået. 

Roskilde dyrskue med 9 udstillede ponyer og et flot show, 
sammen med DSP var, som altid, en fest! I spidsen for de 
udstillede ponyer var det især bemærkelsesværdigt at den 19 
år gamle hingst – Elmholts Raket – blev 
Sjællandspræmievinder! – derudover fik Sirius Hippios 23 p og 
ærespræmie og også 23 p og ærespræmie til følhoppen 
Marrondales Sweet Julia og de to goldhopper Sedona Hippios 
og Lundemarksgårds Nümph.  En enkelt 3 års hoppe var mødt 
og der var 21 p til Skovlundegårds Chanell. Dejligt at se 3 stk 
2 års hopper, hvor Romeos Prima Princess gik flø med 22 p og 

også 22 p til Skovlundegårds La'toff og herefter Vanjas La Vida 
med 20 p. 

Ved hoppe/vallakkåringen i Nibe hjembragte region ØST den 
eneste medalje, som blev uddelt til kåringen og 
Lundemarksgårds Kenzo kunne kaldes årest vallak. 

I august blev der afholdt ØDM med kun 58 starter over hele 
week-enden. - og heraf kun 6 ekvipager i spring og intet 
mesterskab i denne disciplin. Vinder af ØDM dressur blev 
Matilde Nolte Bager på Romeos Kawasaki og juniormester blev 
Frederikke Loft på Lundemarksgårds O'Malley. Vinder af 

eksteriør blev Soldals Chelsea. 

 

Årests sidste arrangement var championater og medaljeridning. 
Kun 27 starter i alt og slet ingen springryttere meldt til ved 
sidste tilmelding. 4 broncemedaljer, 2 sølv, 2 guld og 3 
diamant medaljer blev uddelt. Der var var 4 fireårs ponyer til 
start og vinder blev Elmholts Gaia med Sara Wagner i sadlen. 



Desuden 1 5 års 1 6 års og 1 7 års pony til bedømmelse i 
championatsklasserne. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Der var uddeling af rosetter og præmier til vindere af New Forest 
posetten, hvor vi havde hele fire vindere her fra regionen i 
2017. 

I kategorien D-stævner dressur var vinderen Freya Norstrøm 
Mandrupsen på Gavnholts Tiger II vinder. 

I C-stævner dressur vandt matilde Nolte Bager på Romeos 
Kawasaki og denne ekvipage blev også bedste på tværs af 
hele rosetten! 

I spring C-stævner var vinderen Freya Fredslund på Romeos 
Galla. 

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Flot regnskab, som trods få indtægter til årets arrangementer gik 
i 0. Der var spørgsmål om man fik dobbelt tilskud fra 
hovedforeningen, hvis der var tale om familiemedlemsskab. 
Niels ville undersøge dette. Regnskabet godkendt 
enstemmingt. 

5. Regionens fremtid. 

Et vigtigt emne for siddende regionsbestyrelse! Set i lyset af 

engagement og deltagelse i stævnerne 2017 må vi se i øjnene 
at der ikke kan holdes liv i noget, som ikke vil holdes liv i! – 
det blev en livlig debat med udtalelser som: stedet skal være 
af høj kvalitet, der må ikke være sammenfald med andre 
aktiviteter i andre avlsforbund og nogle var enige om at prisen 
gerne må være høj, bare facilioteterne er er orden. Som 
modsvar blev det konstateret at man jo skal søge 
stævneterminer i flere instanser og at man ikke altid får hvad 
man vil have. Andre lagde frem at de, som bærer læsset 
nødvendigvis må bestemme hvornår det passer ind i deres 
tidsplan og at de – uanset hvilke dage der vælges ofte bliver 

mødt med negativ tilbagemelding. En fortalte om 
Connemareforeningens rutchetur fordi medlemmerne ikke 
bakkede op om noget som helst og mente at vi skulle passe 
på ikke at nå dertil. 

Af meget konstruktive forslag var følgende: Lav en FEST så de 
voksne kan blive rystet sammen! På den måde kan man 
måske genskabe ånd og rydde op. Find nogle , som vil sidde i 



arbejdsgrupper og på den måde have indflydelse og 
selvfølgelig udføre et stykke arbejde. Reklamer på de sociale 

medier, find en juniorrepræsentant og få fat i alle de 
juniorryttere, som er derude, men som ikke aner at foreningen 
laver racestævner. Spred rygtet om, at man kan købe 
gæstemedlemsskab, hvis man ikke ønsker at være medlem 
hele året. Samarbejd med andre forbund for at holde priserne 
nede. 

Og straks blev der handlet! – Matilde Freja og Lærke satte straks 
gang i en juniorgruppe, som regionen så byder på en pastaret 
og lidt fremtidssnak d. 28/2 – pigerne her sørger selv for at 
sprede budskabet--- hurra for dette initiativ! 

6.  Fremlæggelse af aktivitetskalender for det kommende år. 

Der var jo lige kommet ovenståënde juniorinitiativ på som første 
arrangement i 2018 – ellers er kalenderen som nedenstående: 

3/3: Hinstekåring sdammen med DSP i Ikast. 

3/3: Mountain Moorland show Team Cape i Ringsted 

2/4: ponyhingsteshow Kumlegården 

21/4: Plageskue og hingsteparade Dorthealyst. (dommer Ole 
Wienche) 

8-10/6: Roskilde dyrskue UDEN show! 

29-30/6: Hoppekåring  ( dommer Iben Tjelum og Martin 
Larsson) + ØDM 

30/6: M og M show Knapstrup 

28-30/9: Championater og medaljeridning 

17/11: Generalforsamling hovedforeningen. 

 

7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

         På valg er: Tom Pedersen, Mia Jørgensen og Susanne 
Hemmingsen (Susanne modtager ikke genvalg). Tom og Mia 

genvalgt og valgtes Helle Skovly og Heidi Mosvang Søndergaard – 
således fuldtallig bestyrelse. 

 

7.  Valg af 1 suppleant. - Susanne Hemmingen valgt 

8.  Valg af revisor – Liselotte Månsson valgt – Niels valgt som 
revisorsupleant. 



9.  Evt. 

 


