
Preben Munchs Mindeløb 
 
For 3-årige og ældre hopper. 
Med en samlet præmiesum på minimum 350.000 kr. 
og en forventet finalepræmiesum på minimum 170.000 kr. 
 
 
Kvalifikationsløb: Søndag 17. juni på Jydsk Væddeløbsbane 
Finale og Consolation: Lørdag 30. juni på Jydsk Væddeløbsbane 
Revanchen: Søndag 29. juli på Jydsk Væddeløbsbane 
 
Kvalifikationsløbene afvikles således: 
3-årige og ældre hopper. 1800 meter. Autostart. 
Hestene deles ind i løbene efter deres indtjening på startmeldingsdagen kl. 11.00: 
Hopper med højst 70.000 kr. 1800 meter. Autostart. 
Hopper med 70.001 - 210.000 kr. 1800 meter. Autostart. 
Hopper med mindst 210.001 kr. 1800 meter. Autostart. 
Præmiesum i kvalifikationsløbene 30.000 kr. 
Ærespræmie til vinderens ejer. 
Hestene udtages efter DTC’s regler for udvælgelse af heste til ordinære løb (fortrinsretten gælder 
ikke). Der afvikles maximalt 2 indledende afdelinger for hver indtjeningsklasse (heste som skrives 
til start, men som bliver tvangsslettet i kvalifikationsløbene, får indskuddet tilbageført). Såfremt der 
kun startmeldes fire eller færre heste i en indtjeningsklasse, så afvikles kvalifikationsløbet ikke, 
men alle de startmeldte hopper opnår start ret i Finalen. 
 
Udtagelsesregler (gælder for alle tre indtjeningsklasser): 
Ved 1 afdeling: De 4 bedst placerede hopper kvalificerer sig til Finalen, mens femte- og 
sjettehesten kvalificerer sig til Consolation. 
Ved 2 afdelinger: De 2 bedst placerede hopper fra hver afdeling kvalificerer sig til Finalen, mens 
tredje- og fjerdehesten kvalificerer sig til Consolation. 
 
Ved dødt løb (uanset antal afdelinger) gælder det, at hesten med flest point på 
startmeldingsdagen for kvalifikationsløbene regnes som bedst placeret - blandt dem der har løbet 
dødt løb. Ved fortsat lighed så trækkes der lod. 
 
Finalen: 
Forventet præmiesum på minimum 170.000 kr. 
2300 meter. Maximum 12 heste. 
Hestene med højst 70.000 kr. i kvalifikationsløbet starter fra 2300 meter. 
Hestene med højst 210.000 kr. i kvalifikationsløbet starter fra 2320 meter. 
Hestene med mindst 210.001 kr. i kvalifikationsløbet starter fra 2340 meter. 
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og staldmand. Dækken. 
Fortrin for de hopper der har kvalificeret sig til start. Vinderne af kvalifikationsløbene har ret til at 
vælge startspor (evt. efter lodtrækning ved flere afdelinger for en indtjeningsklasse). Såfremt der 
ikke startmeldes 12 hopper blandt de kvalificerede heste, så kan øvrige hopper, som har været 
anmeldt til Preben Munchs Mindeløb startmeldes. Femtehesten/e (tredjehestene såfremt der blev 
afviklet to kvalifikationsløb for indtjeningsklassen) fra kvalifikationsløbene har fortrinsret til start 
blandt de øvrige hopper (og blandt disse udtages der i rækkefølge efter flest point på 
startmeldingsdagen for Finalen) – disse indsættes på distancer i henhold til deres kvalifikationsløb. 
Derefter udtages der efter DTC’s regler for udvælgelse af heste til ordinære løb (fortrinsretten 
gælder ikke) blandt de øvrige startmeldte hopper. Disse indsættes på distancer i Finalen i henhold 



til deres indtjening på startmeldingsdagen for Finalen (altså – tillæg ved 70.001 kr. 210.001 kr.). 
Undtaget herfra er dog hopper, som startede i kvalifikationsløbene – disse sættes fra samme 
distance som de hopper, som kvalificerede sig til start i deres indtjeningsklasse. 
 
Consolation: 
Præmiesum 40.000 kr. 
1800 meter. Maximum 12 heste. 
Hestene med højst 70.000 kr. i kvalifikationsløbet starter fra 1800 meter. 
Hestene med højst 210.000 kr. i kvalifikationsløbet starter fra 1820 meter. 
Hestene med mindst 210.001 kr. i kvalifikationsløbet starter fra 1840 meter. 
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. 
Fortrinsret til start for de (op til 12) hopper der har kvalificeret sig til start. Derefter kan alle øvrige 
hopper, som har været anmeldt til Preben Munchs Mindeløb startmeldes. De udtages efter DTC’s 
regler for udvælgelse af heste til ordinære løb (fortrinsretten gælder ikke). Disse indsættes på 
distancer i Consolation i henhold til deres indtjening på startmeldingsdagen for Finalen (altså – 
tillæg ved 70.001 kr. 210.001 kr.). Undtaget herfra er dog hopper, som startede i 
kvalifikationsløbene – disse sættes fra samme distance som de hopper (eller den distance der 
modsvarer – hvis ingen af hopperne med fortrinsret startmeldes til Consolation), som kvalificerede 
sig til start i deres indtjeningsklasse. 
 
Revanchen: 
Præmiesum 50.000 kr. 
For hopper der har været anmeldt til Preben Munchs Mindeløb. 
1800 meter. Tillæg ved 50.001 kr. 150.001 kr. 450.001 kr. 
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. 
Hestene udtages efter DTC’s regler for udvælgelse af heste til ordinære løb (fortrinsretten gælder 
ikke). 
 
Indskud til Preben Munchs Mindeløb: 
Ved anmeldelse 30. april 500 kr. 
Ved startmelding til kvalifikationsløbene 500 kr. 
 
ANMELDELSE: 
Senest mandag 30. april kl. 15.30 til Sport & Udvikling på tlf. 88 81 12 22 eller mail 
kp@danskhv.dk. 
 
Arrangørbanen forbeholder sig ret til at indstille løbet, hvis der anmeldes færre end 35 hopper. 
Evt. tvivlsspørgsmål afgøres af Sport & Udvikling. 
 


