
Indbydelse til DM i Ponytrav, sulky 
på Charlottenlund travbane, lørdag den 27. juli 2019 

 
Første 
start      

 Prop.1 DM u.100 cm 1050m autostart 

 Prop.2 DM u.110 cm 1050m autostart 

 Prop.3 DM u.120 cm 1600m autostart 

 Prop.4 DM u.128 cm 1600m autostart 

 Prop.5 DM u.135 cm 1600m autostart 

 Prop.6 DM tom.148 cm 1600m autostart 

 Prop 7 Ungdoms DM  1200m Voltestart/hcp. 

 Prop.8 Grundlagsinddelt* Frit grundlag 1050-
1600m 

autostart 

 Prop 9 
Grundlagsinddelt 

Ungdomsløb 
Frit grundlag 1200m. 

Voltestart/hcp. 

 
Anden 
start     

 Prop. 10 Grundlagsinddelt Frit grundlag 1050m-> Voltestart/hcp. 

 Prop 11 
Grundlagsinddelt 

Ungdomsløb 
Frit grundlag 1050m-> Voltestart/hcp. 

 
Startgebyr 50 kr. pr. start. - Sidste tilmelding er mandag den 1. juli 2019 kl. 23.59 

   
Tilmelding til løbene: Der meldes i sportssystemet http://pony.danskhv.dk  – betaling for 
startgebyr og tilmelding til spisning, boks m.m. bestilles ved betaling på: 
Reg.nr. 0111 kontonummer 6286 281 395  

På indbetalingen skal anføres: 

a)Hvilken prop og ponyens navn. 

b)Hvor mange personer der meldes til spisning. 

c)Hvornår og hvor længe boks skal bruges. 

d)Bestilling af spåner. 
Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget. 
 
Angående start/tilmelding til DM:  
Læs i Ponytrav kalenderen 2019 under Mesterskabsløb,  
 

Der meldes til DM i prop 1-7. Kvalificeret til DM er de hurtigste tilmeldte ponyer (voltestarts tid) 
sat siden sidste DM, i hver kategori på landsplan, max 12 i hver kategori.  
De ponyer der ikke har kvalificeret sig til DM, eller ikke ønsker at starte i DM meldes i prop. 8  
Er der for mange tilmeldte i DM løbene, vil ponyerne automatisk blive flyttet til Prop. 8 
I prop.1 – 6 trækkes lod om startsporene, medens der i prop 8 inddeles 
efter Amerikaner princippet. 
 

Prop 7 Ungdoms DM kan maksimalt deltage 15 ekvipager, tilmeldes der flere udtages de 15 

med bedst grundlag, overskydende flyttes til prop. 9 

 

Særregel ved 2. start: Prop. 10 og 11 (Tilmeldte ponyer i disse prop Vil blive fordelt bedst 

muligt) 

2. start på dagen afvikles som åbne handicapløb, hvor der i prop 10 handicappes efter tiden for 

dagens 1. autostart uden hensyntagen til ponyens højde. Hvis en ponys tid i 1. start på dagen, 

er langsommere end dens grundlag, stilles den efter sit grundlag ved 2. start. 

Grundlaget beregnes som gennemsnittet af de 2 hurtigste ud af de sidste 8 gyldige tider  

NB! Der skal køres med slårem eller i sikkerhedssulky (sulky med slåstang godkendes også).
   

Startberettiget kusk    

Kusk skal være dansk statsborger eller være bosat i Danmark og have kvalificeret sig på en dansk bane, for 

at kunne deltage ved DM samme år.   

• Kat. Under 110 cm: Kusk skal være fyldt 8-15 år (må ej være fyldt 16 år på dagen hvor DM afholdes).   

• Kat. Over 110: Kusk skal være fyldt 8 år – 18 år.  • Ungdoms DM for kuske mellem 16 og 25 år, skal være 

fyldt 16 år på DM-dagen, og må deltage til og med det år kusken fylder 25 år.    

• For at deltage i et DM-løb skal ekvipagen, siden sidste DM, have gennemført/startet i mindst 3 løb.   



• Kusken skal have deltaget i minimum 10 ponytravløb i karrieren.    

  

  

Startberettiget pony:   

Tilmeldte ponyer udtages efter voltestarttider.   Ponyen skal være i dansk eje, for at kunne deltage ved DM.  

Ponyen skal have startet minimum 5 ponytravløb, indenfor datoen for DM i ponytrav året før til d. 1/7 

indeværende år.    

   

Måling af pony følger DH Ungdoms målingsregler. Ponyer der ikke er slutmålt, skal være autoriseret målt 

i indeværende år, før end tilmelding.   

 

Bokse i weekenden: 

Da der afholdes løb, for de store travere, fredag den 26. juli kan det først påregnes, at der er bokse om 

fredagen efter sidste løb.  Ønskes der spåner kan disse bestilles for kr. 100,- 

Alle bokse skal efterlades rengjorte, ellers vil der blive sendt en efterregning på kr. 200,- 

 

Camping/overnatning: 

Der er mulighed for et begrænset antal telte og campingvogne/autocampere. Bestilling af plads via allerede 

opslået tilbud på Facebook. 

Der er toilet og bade faciliteter på staldområdet. 

For dem som kommer fredag, vil der blive opsat grill til eventuel fællesspisning, med egne råvarer.  

 

Spisning under DM: 

DM fest: 

Der afholdes fællespisning efter DM løbene. Pris for buffet inkl. velkomstdrik, men ekskl. øvrige drikkevarer 

er kr. 175,-pr. person, børn under 6 år spiser gratis. 

Stald Cafeen: 

Der kan købes morgenmad/ frokost hele lørdagen 

 

Veideland: 

Travshoppen har åbent lørdag. 

Mangler du noget specielt, kan det med fordel forhåndsbestilles ved Ole Veideland på 22 79 15 50 

 

Spørgsmål info mm:  

Følg ”DM i ponytrav 2019” på Facebook, her vil alle informationer bliv lagt ud, ligesom der selvfølgelig kan 

stilles spørgsmål. Konkrete personlige spørgsmål rettes til mail fmo@vaerdikaeden.dk 

 

Vi glæder os til at se jer 
Charlottenlund Pony Travklub & Det Danske Travselskab 

 


