Travdiscount/Kinnerup hesteartikler præsenterer

FAST RIDER JUNIOR 2019
Indledende afdelinger:
11. maj

Aarhus

18. maj

Skive

1. juni

Billund

2. juli

Aalborg

14. september

Falster

14. september

Bornholm

6. oktober

Fyn

Finale:
19. oktober

Skive

FAST RIDER JUNIOR – EN MONTÉSERIE FOR PONYRYTTERE

Fast Riders Junior er en monteserie, der afvikles af klubber, som er medlem af DH Ungdom.
Fast Riders Junior er ponysportens svar på Fast Riders Cup for de store heste, og konceptet er meget lig det
man kender derfra.
Fast Riders Junior er for børn og unge op til og med 18 år.
Der rides en indledende afdeling på følgende baner:
JVB
Nykøbing
Skive
Odense
Billund
Bornholm
Aalborg
I de indledende afdelinger vil der være gavekort til de 3 bedst placerede kuske på 150-100-50 kr.
(Gavekortene udsættes af den arrangerende klub)
Alle de indledende afdelinger, samt finaleløbene udskrives som normale handicapløb.
Grundlaget i ligaerne beregnes efter 8/2 reglen.
For at en pony er startberettiget i Fast Riders Junior skal den have gjort minimum 5 montestarter i
karrieren, ligesom rytteren selvfølgelig skal have montelicens og deltaget i monteløb indenfor de sidste 12
måneder.
Kan en indledende afdeling ikke gennemføres pga. for få anmeldte ponyer (under 5 tilmeldte) trækkes der
lod blandt de anmeldte ponyer om to finalebilletter.
Finalen
Finaleløbet i 2019 afvikles på Skive Trav 19. oktober, og herefter vil finale-løbet gå på skift imellem klubber,
der er medlem af DH Ungdom, og som ønsker at være vært for finalen i de kommende år.
Der vil være gavekort til de 5 bedst placerede ryttere på 1.500-750-375-225-150 (Gavekortene udsættes af
DH Ungdom), ligesom der vil være gavekort til ejerne af de 3 bedst placerede ponyer på 500–300–200 kr.,
som ikke ejes af en travskole (Udsættes af DH Ungdom)
Max 14 startende.
Udtagelse til finale-omgang
Ved 7 deltagende baner, vil de to bedst placerede ekvipager fra hver indledende afdeling kvalificere sig til
finalen. Såfremt en kvalificeret ekvipage ikke ønsker at deltage i finalen, går startmuligheden videre til nr. 3
osv. fra samme indledende afdeling.

FAST RIDER JUNIOR – EN MONTÉSERIE FOR PONYRYTTERE

Sponsorer:
DH Ungdom finder hovedsponsor til Fast Riders Junior, mens de lokale klubber har mulighed for at tilknytte
delsponsorer, dækkensponsorater og lign. til både de indledende afdelinger og finalen, blot der ikke er
"interessekonflikt" i forhold til hovedsponsoren.
I tvivlstilfælde afgøres dette af DH.
Markedsføring og PR.
DH omtaler Fast Riders Junior på www.danskhv.dk
Den arrangerende bane af Fast Riders Junior-finalen promoverer løbene internt i sporten og relevante
facebookgrupper mv.
Ret til ændringer forbeholdes.
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