
Lolland Falster Ponytrav   
   

Propositioner til Derbydagen d. 03/09 – 2022   
   

   

1-2.løb – Travløb – Amerikanerløb        over 1140 m voltestart   

3.løb – Monteløb       over   640 m voltestart   

4-6.løb – Travløb – For alle ponyer                                          over   640 m voltestart   

7.løb – Monté Derby 2022            over 1140 m voltestart    

8.løb – Miniderby 2022 – for ponyer u. 110 cm                   over    640 m voltestart   

9.løb – Kriterium 2022          over 1140 m voltestart   

10.løb – Derby 2022            over 1640 m voltestart   

  

--------------------------------------- Info herunder om løbene -------------------------------------  

  

!!VIGTIGT!! 

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 rutineløb 

Grundlag udregnes på de sidste 8 tider, med gennemsnit af de  

2 hurtigste tider som grundlagstid 

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

 

Kuske og ponyer udefra er også velkommen til og starte, men skal minimum have 

startet 1 gang på LFPT i år for at kunne deltage i løbet 

Der må ikke startes i både derby og kriterium – det er kun et af dem når der 

meldes til start 

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. 

Tilmelding senest d. 28 august 

Til   

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

 
   

 
  

  
Der vil også være hatte konkurrence for børn og voksne mens der også vil være 

udklædningskonkurrence for ponyerne.   
  
Umiddelbare program for dagen:  
  
12.30 – Indmarch med ponyer uden sulkyer - Udklædningskonkurrence for 

ponyer/ekvipager umiddelbart efter  

13.10 – Start af 1.løb 

Ca. 13.55 – Hatte konkurrence for børn og voksne i hver deres kategori    


