
Propositioner   

til   

Bodillen og Stald Kærsgårds løbsdag  

  

Lørdag den 20/10 2018 på Nykøbing F. Travbane, LFPT – kl. 13  
  

Propositioner  
  

1-3.løb  Amerikanerløb     1140 m.      Autostart  

4-6.løb  Amerikanerløb       1640 m.     Autostart  

7.løb           Montéløb         1140 m.        Frit Hand. 

8.løb           Montéløb                                                           1200 m         Frit Hand. 

9.løb           Stjernes Mindeløb - for ponyer u. 110 cm     1140 m.     Frit Hand.  

10.løb    Russløb        1640 m.     Autostart 

11.løb         Licensløb                                       1140 m.         Frit Hand. 

12.løb         Rekordhandicap 3.35                                        1140 m.        Voltestart 

13.løb         Rekordhandicap 2.35                                        1140 m         Voltestart  

14-16.løb    Amerikanerløb      1140 m.     Frit Hand.  
  
  

INFORMATIONER OM LØBENE  
  
  

Amerikanerløb:  Denne proposition skal forstås på den måde, at man melder sin 

pony til dette løb, hvor løbene herefter vil blive opdelt i et 

passende interval på grundlagene af handicapperen på de 

meldte ponyer i propositionen, hvor grundlagene udregnes 

efter 8:2. Løbene køres over 1140 m auto for de knap så 

hurtige, mens de hurtigere ponyer kører over 1640 m auto  
  

Montéløbene:     Begge monteløb er åbne handicapløb med frit grundlag, hvor 

løbet bliver handicappet efter den langsomste pony i løbene 

over 1140 m og 1200 m voltestart   
                             

Stjernes Mindeløb:   Løbet køres til minde om en af Stald Kærsgårds

   ponyer, der hed Stjerne, som var en 

knabstrupper pony og løbet er forbeholdt 

ponyer u. 110 cm og det sættes op efter den 

langsomst meldte pony i løbet.  
  



Russløbet:           Er for alle gotlandsruss ponyer. 

 

Licensløb:  Dette løb er forbeholdt kuske med licens fra 2014-2018. 

 

Rekordhandicap: Disse løb skal forstås på den måde, at grundlaget der står efter 

ordet rekordhandicap, er den tid at din pony bliver udregnet 

efter med dens aktuelle rekord den står med ponyen. Altså at 

grundlaget på løbet divideret med ponyens rekord. Begge løb 

er udskrevet over 1140 m voltestart   
  

Løb 12-17:  Vil være frit handicapløb over 1140. Her vil handicapperen 

fordele løbene efter tilmeldinger af ponyerne med deres 

grundlagstider, som amerikanerløb. De hurtigere ponyer der 

vil blive inddelt i denne proposition, ville få en længere 

distance på løbet – 1200 m el. 1640 m volte  
  

  

Grundlag udregnes på de sidste 8 tider, med gennemsnit blandt de 2 bedste tider 

Der tildeles sejrstillæg på 20 m, hvis man har 2 sejre indenfor sidste 4 starter  

Sejrsdækken og præmie til vindende pony, samt præmie til 2 og 3 pony i hvert løb  

Ret til ændringer i propositionerne forbeholdes af arrangørernes handicapper  

Ved for få eller mange tilmeldinger, kan løbene enten slås sammen eller blive delt.  
  

Hvis der er få meldt tilmeldt til et løb, kan løbet blive annulleret og handicapperen 

kan høre om du/i vil starte i et af de øvrige løb på dagen.   
  

  

Tilmelding til denne løbsdag skal ske senest d. 14 oktober  

til Anders Rygaard Jensen på    

andersrygaard@jubii.dk eller på mobil 60 13 28 91  


