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Bestyrelsens beretning – 2016
Et år er gået og vi skal se tilbage på 2016. Beretningen er lavet af hele bestyrelsen og ses igen som en
papirudgave, som udleveres her på generalforsamlingen. I kan med denne beretning se tilbage på året
der gik i 2016.

Løbsdage på Krogenbergbanen
Der har været afholdt 10 løbsdage på ponybanen kun med ponytravløb, da det ikke har været muligt at
gennemføre montë løb. Det håber vi kan blive muligt igen.
På de 10 løbsdage har der været gennemført 75 løb og 5 old-boysløb. Vi har i sæsonen haft 18 startende
ponyer fordelt på 15 kuske. Fire nye kuske (Thea, Sarah, Maja og Stine) bestod licensprøven og klare det
rigtig fint.
2016 er også året, hvor vi efter sæsonafslutningen har sagt farvel til bl.a. Christian og Niklas, som dels
fortsætter og dels begynder karrieren med de store travheste – god vind til jer.

Nyt banehegn og udvidelse banen
I 2016 er der gennemført mange
vedligeholdelsesopgaver på banens faciliteter.
Et synligt resultat takket være de frivillige hjælpere,
som har brugt adskillige timer på banen.
Stor tak til jer.
Med tilskud fra Helsingør Kommune kunne vi
efter sommerpausen stå klar med nyt banehegn
opsat af firmaet ”Karlebo Hegnet”.

Da hegnet omkring banen var taget ned
valgte vi at udvide banen på den ene
langside for at give plads til flere ponyer –
særligt i opløbet.

I vil senere i regnskabsaflæggelsen for 2016
kunne se – at der er brugt en del penge på
banevedligeholdelse og udstyr.
En del af vores materiel var nedslidt og ikke
længere funktionsdygtig.
Det har betydet nye investeringer til bl.a.
græsslåmaskine, opspændingspæle,
musikanlæg, højtaler og mikrofoner samt
udbedring af ledningsnettet
rundt omkring banen.
Alle tiltag har været nødvendige for at kunne
gennemføre løbsdage på banen

Arbejdsdage
I 2016 har der være gennemført 3 arbejdsdage. En arbejdsdag før sæsonstart, en
arbejdsdag før derbydagen og sidst dagen, hvor vi lukker banen ned.
TAK til alle jer der møder frem og giver en hjælpende hånd.

Nordisk Mesterskab
Nordisk Mesterskab 2016 blev afholdt
i Finland i dagene 30. – 31. juli.
Ida Marie og familie tog den lange tur til
Finland.
Ida Marie og Amaya fik en flot 8. plads
i tiden 2.37,9.

DM - Skive

DM deltagere: Nanna, Ida Marie, Coco, Kiki og Aija

Den 8. august 2016 blev der afholdt DM i Skive. Klubben var repræsenteret med 5 kuske – som hver i
sær leverede flotte præstationer.
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Derby og Derbyfest
Lørdag den 20. august fik vi afviklet årets derbydag
på Krogenbergbanen.
Pokalerne var pudset og præmierne var klar.
TAK til vores sponsorer på dagen.
16 ponyer i alle størrelser var meldt til start og
efter 9 fantastiske løb fik vi kåret årets
derbyvindere 2016.

Derbyvindere 2016
Kiki
Ida Marie
Aija
Niklas

Mille
Amaya
Elviruss
Slätt la Mindy

Vinder af hattekonkurrencen

Efter derbydagen mødtes vi hos Anne og Kjeld
til grill og hyggesnak.
Stor tak for husly til Anne og Kjeld

Sarah og Smilla – Vinder af Derby Consolation

Halloween

Anja Dinesen – Vinder af Old-boys Championat

løb

Vores årlige Halloween løb blev afholdt den 29. oktober. Her deltog 5 kuske og 5 ryttere, som skulle
”dyste” mod hinanden både i opgaveløsning og udklædning.
Efter løbet i skoven var der hygge og
præmieuddeling i stalden hos Anne og Kjeld.
Tak for husly til Anne og Kjeld og tak til alle
hjælpere på dagen.

Team ”kuske”

Team ”ryttere”

Generalforsamling i DPVF
Den 5. november deltog vi i Dansk Pony Væddeløbs Forbunds generalforsamlingen i på Fyn. Her blev det
bl.a. vedtaget, at bestyrelsen for DPVF skal arbejde med regler for måling af ponyer samt en revision af
reglement, løbs- og DM/NM bestemmelserne. Nye emner vil ”måske” støde til og som bestyrelse vil vi gå
aktivt ind i dette arbejdet i det omfang det er muligt.

Banko aften
Den 6. december blev der afholdt banko aften for klubbens medlemmer, sponsorer, venner og familier i
Fælleshuset i Kvistgård. Igen i år kunne vi spille om meget flotte præmier.
Stor tak til
Rosendal Julemarked, Ålsgårde
Fog Kvistgård
Per Slagter
Hestesmykker v/Inge Jensen
Tikøb Korn og Fodderstof
Søsterne Grenes
Espergærde Farver
Espergærde Bog og Ide
Stark
Jobo Bilcenter
Hanstholm Jensen Fisk
Julebutikken, Gurre

Jubilæum
I 2017 kan vi - Dansk Pony Væddeløbsforening fejre 50 år jubilæum – og det ser vi frem til. Bestyrelsen
arbejder med nogle jubilæumsaktiviteter, som I vil høre om senere.

Status - Regnskab til Elite Gaming
I marts 2016 blev vi af Elite Gaming orienteret om, at vores regnskabsopstilling vedr. udlodningsmidlerne
på 50.000 kr. fra 2015 var godkendt af deres registrerede revisor og at materialet opfyldte de krav SKAT
har stillet. Med denne tilbagemelding var vi nu sikre på, at ”pengene” var vores. Men i juni 2016 blev vi
kontaktet af Elite Gaming med beskeden om, at vores 2015 regnskab vedr. udlodningsmidlerne var
udtaget til kontrol af SKAT og at der skulle fremsendes yderligere materiale. Da vi intet har hørt siden da
– forventer vi at vores 2015 regnskab er godkendt af SKAT og at ”tilskuddet” nu kan komme i spil.

DPV 2018
Som bestyrelse har vi de sidste 2 år dels oplevet en nedgang af kuske/ponyer og dels en nedgang af
støttemedlemmer og frivillige hjælpere. Det betyder at vi er meget få til at løfte opgaven med at drifte
klubben, herunder banens arealer, kiosk og børs samt løbsafvikling. Som bestyrelse forsøger vi endnu en
sæson – men det kræver støtte og opbakning, hvis der fortsat skal være en aktiv ponyklub på
Krogenbergbanen.

Sidst – En stor TAK til alle
Sidst skal der lyde en stor tak til alle vores mange sponsorer, vores trofaste dommer Willy, vores
filmmand Peter, vores børsbestyrer Anne samt de frivillige hjælpere – som er med til, at der fortsat kan
afvikle ponytrav på Krogenbergbanen.

Tak for en god sæson og på gensyn i 2017
Bestyrelsen
Dansk Pony Væddeløbsforening

