
Propositioner til sidste løbsdag med 

Pony liga finaler og Bodil og Stald Kærgård Ærespræmier      

   

Lørdag den 26/10 2019 på Nykøbing F. Travbane, LFPT – kl. 13   

   

Propositioner   

   

1.løb           Bronze liga finale                                       1140 m.         Voltestart   

2.løb           Sølv liga finale                                       1140 m.         Voltestart   

3.løb           Guld liga finale                                          1140 m.         Voltestart  

4.løb           Ungdoms liga finale                                          1140 m.         Voltestart  

5.løb           Montéløb        1140 m.      Voltestart   

6.løb           Montéløb                                       1200 m.         Voltestart  

7.løb           Ungdomsløb                                                      1140 m.         Voltestart  

8.løb           Licensløb for kuske fra 2015-2019                   1140 m.         Voltestart 

9.løb           Sprinterløb                                                           640 m.         Voltestart 

10.løb         Ungdoms Montéløb                                           1140 m.         Voltestart 

11-15.løb    Meld din pony/Amerikanerløb                          1140 m.         Voltestart 

16.løb          Klubmesterskab for langsomme ponyer           1140 m.         Voltestart 

17.løb          Klubmesterskab for hurtige ponyer                  1140 m.         Voltestart 
  

   

INFORMATIONER OM LØBENE   

 

Hestene med flest point fra de indledende afdelinger har fortrinsret til start i finalerne 

– ved pointlighed gives der fordel til ponyen/e med de bedste placeringer (sejre, 

andenpladser etc.) i de indledende afdelinger, derefter lodtrækning. For at kunne 

starte i en finale i de respektive ligaer skal ponyen have point fra en indledende 

afdeling i den pågældende liga.  

 

En pony forbliver, indtil finalen er afviklet, i den liga den tilmeldes i første gang den 

starter i et ligaløb. Ved ændret grundlag flytter ponyen altså først liga, når der startes 

på nye indledende afdelinger til et nyt finalestævne.  

 

En pony kan kun deltage i en finale pr. finale-omgang. 

 



Der vil i de 4 klasser være gavekort til de 5 bedst placerede kuske på 1.500-750-375-

225-150, ligesom der vil være gavekort til ejerne af de 3 bedst placerede ponyer på 

500–300–200 kr., som ikke ejes af en travskole. Gavekortene udsættes af DH Ungdom. 

 

 

Ligaløb - Bronze:    Løbet er for ponyer med grundlag 3.30 og   

langsommere og er for kuske mellem 7 og 18 år.                                         

Grundlagene udregnes efter 8:2 og ponyerne                                       

sættes op efter disse.  

 

Ligaløb - Sølv:            Løbet er for ponyer med grundlag mellem 2.45 og 3.30 og er                                         

for kuske mellem 7 og 18 år. Grundlagene udregnes efter 8:2                                         

og ponyerne sættes op efter disse.  
  

Ligaløb - Guld:  Løbet er for ponyer med grundlag 2.45 og bedre og er for  

kuske fra 7 til 18 år. Grundlagene udregnes efter 8:2 og                                         

ponyerne sættes op efter disse.  
 

Ungdomsligaløb:  Løbet er for kuske fra 16 til 25 år. Grundlagene udregnes efter 

8:2 og ponyerne sættes op efter disse.    
 

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

løbet bliver handicappet efter 8:2 med den langsomste pony 

forrest i løbene over 1140 m og 1200 m voltestart    

 

Ungdomsløb:                 Er for kuske fra 16 til 25 år. Løbet er frit handicap og der 

udregnes efter 8:2 

 

Licensløb:   Vil være frit handicapløb over 1140. Det er et løb for kuske 

som har taget i licens i årerne 2015-2019 der kan dyste mod 

hinanden i dette løb.  Udregnes efter 8:2 
 

Sprinterløb:                         Er dagens korte opgør – her skal der sprintes. Løbet er frit 

handicap og handicappes efter 8:2 

 

Ungdoms Montéløb: 

 

Er for ryttere fra 16 til 25 år. Løbet er frit handicap og der 

handicappes efter 8:2 



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 volte for de knap så 

hurtige, mens de hurtigere ponyer kører over 1200 m volte   

Klubmesterskab: Disse løb er for de lokale ponyer og kuske disse løb. Der 

afvikles et for de hurtige og langsomme ponyer. Løbet deles så 

de langsomme er for 3.25 og langsommere og de hurtigere 

ponyer er for ponyer med grundlag 3.24,9 og hurtigere. Dette 

løb vil blive handicappet efter 8:2 
 
 
 

Der skal være minimum 5 deltagere for at løbene kan blive officielle for 

registrering af tider til DM løb, for de løb der afvikles for 7 til 18-årige 

 

Løbene vil blive gennemført alligevel, hvis der kun skulle være 3 eller 4 i løbene, 

men de vil blive registreret som showløb  

Grundlag udregnes på dagens løb efter 8:2 

Grundlagene udregnes efter 8:2 i liga løbene  

Ponyer der har 3 sejre i træk, vil få deres grundlag korrigeret med 4 sekunder  

Præmier til vindende pony, samt 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. 20 oktober i sportssystemet –  

Anders hjælper gerne  

Skulle du mangle dit login/kode, så kontakt Anders og få det   


