Reglement for måltagning af ponyer indenfor DH Ungdom regi
§1 Øverste myndighed vedrørende ponymåling er den af DH Ungdom nedsatte målings komite.
Denne komite har retten til at udpege autoriserede målere. Det er dog en forudsætning at
autoriserede målere skal have gennemført måler autorisationskurset.
§ 2 Ponyer som skal konkurrere i Danmark i klasse A-løb, skal være målt af DH Ungdoms
autoriserede måler korps, eller, Svenska PonnyTravFörbundet (SPTF), Ponyer som er slutmålt pr.
6/4 2013 skal ikke om måles, ej heller hvis målingen er foretaget efter tidligere gældende regler.
Målinger foretaget ved Dansk Ride Forbund er ikke længere gældende, dvs. ponyer som er slutmål
ved DRF skal måles ved enten DH Ungdom eller SPTF før ponyen er startberettiget.
Ved klasse A-løb forstås følgende løb:
•

Nordisk Mesterskab

•

Danske Mesterskaber

•

Løb med international deltagelse

•

Løb hvor autoriseret måling kræves
-disse løb angives specifikt i løbsudskrivningen, og besluttes af den arrangerende klub.

§ 3 DH Ungdom målerkorpset består af personer uddannet ved SEGES. Til en gyldig autoriseret
måling kræves 2 målere. De 2 målere skal være en fra måler komiteen suppleret af en måler fra
målerkorpset, som ikke repræsenter samme klub som måleren fra måler komiteen. Målingerne
skal foregå på en af landets travbaner.
Lokale målinger, der kun giver mulighed for start i løb der ikke er kategoriseret som klasse A-løb,
kan gennemføres af ethvert medlem af DH Ungdoms målerkorps.
§ 4 Ponyens signalement og øvrige kendetegn skal kontrolleres mod forevisning af ID (Hestepas).
Er der afvigelser fra signalementets beskrivelse, eller andre afvigelser fra ponyens identitet kan
målingen ikke udføres.
§ 5 Stangmålet skal tages på mankens højeste punkt. Ponyen skal ved målingen stilles op med
forbenene parallelt og lodret mod underlaget. Begge bagben skal være vægtbærende og stå så
lodret under ponyen som muligt. Ponyens hoved skal holdes i naturligt leje i forhold til halsen. Hvis
ponyen er skoet, måles skoens tykkelse, inklusiv eventuelle såler, med skydelærer, dette mål fra
trækkes. Mankehøjden angives i centimeter med én decimal.
§ 6 Ponyer som skal registreres som konkurrence pony kan tidligst måles fra 3-årsalderen. Ponyer
skal måles årligt indtil det år den fylder 8 år, hvorefter ponyen er slut målt. Efter det fyldte 8. år er
ingen ny måling nødvendig, en måling kan jævnfør § 8 og § 10 udføres efter udført slut måling.
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§ 7 Med undtagelse af kontrolmålinger kan en pony højest måles 2 gange indenfor samme
kalenderår.
§ 8 DH Ungdoms måltagnings komite kan beordre kontrolmåling, efter kontakt til ponyen ejer,
med henblik på bedømmelse af en måltagnings korrekthed, eller for indsamling af statistiske
værdier. Ved denne kontrolmåling afgør målkontrollanterne om ponyen er i målbar skik. Skulle der
ved en sådan kontrolmåling overstiger tilladt kategorigrænse med mere end 2 cm får ponyen
startforbud i den pågældende klasse. Skulle målet være mellem 0,1 – 2,0 cm over tilladt
kategorigrænse, tillades ponyen at starte, men inden næste start tilmelding skal det nye mål
registreres. Når kontrolmålingen udføres på DH Ungdoms anmodning, erholder DH Ungdom
udgiften til målfunktionærerne.
§ 9 Nægter en ponys ejer en kontrolmåling, nedlægges umiddelbart startforbud som gælder indtil
en ny måling, er udført af de af DH Ungdoms måltagnings komite udpegede autoriserede målere.
§ 10 Ejere til ponyer kan begære kontrolmåling hos DH Ungdoms’ måltagnings komite.
Begæringen skal indsendes til DH Ungdom sammen med et depositum på 1.000 kr. Den som
begærer kontrolmålingen skal erholde udgifterne i forbindelse med måltagningen. Giver
kontrolmålingen anledning til ændring i ponyens mål tilbagebetales det erlagte depositum.
Bevilges kontrolmålingen ikke, eller viser det sig at den tidligere måling var ukorrekt returneres
depositummet. Forbliver ponyen derimod i samme kategori fortabes depositummet.
§ 11 Den som berøres af måler komiteens beslutning kan indklage dette til DH Ungdoms
bestyrelse senest 3 uger efter klageren har fået kendskab til komiteens beslutning.

Vedtaget af DPVF bestyrelse, den 25. feb. 2018, er nu en del af ponykalenderen under DH ungdom, der
trådte i kraft 16. marts 2019
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