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PONYLIGAEN 2019
Indledende afdelinger forår:
19. april

Fyn

11. maj

Aarhus

18. maj

Skive

19. maj

Fyn

25. maj

Bornholm

1. juni

Billund

5. juni

Aalborg

8. juni

Lunden

22. juni

Falster

Finale:
21 juli

Fyn

Indledende afdelinger efterår:
18. august

Fyn

31. august

Aarhus

14. september

Bornholm

21. september

Lunden

28. september

Aalborg

28. september

Falster

6. oktober

Fyn

19. oktober

Skive

Finale:
26. oktober

Falster
PONYLIGAEN – SJOVT OG SERIØST

DH Ungdom har fornøjelsen af at præsentere Ponyligaen, som skal ses som en nyskabelse til børn og unge i
ponyrækken.
Pony-ligaen er ligaen, hvor det både skal være sjovt at deltage, men samtidig også en seriøs mulighed for at
dyste på tværs af banerne, udvikle sig indenfor sporten og vinde flotte præmier.
Ponyligaen
Ponyligaen er ponysportens svar på Travligaen, for de store heste, og konceptet er meget lig det man
kender derfra.
For at blive en del af pony-ligaen skal man være medlem af DH Ungdom, og skal udskrive et til to løb i hver
klasse inden afviklingen af en finaleomgang.
Ponyligaen er delt op i fire klasser:
Liga bronze for kuske mellem 7 og 18 år
For ponyer m. grundlag 3.30 og langsommere
Liga Sølv for kuske mellem 7 og 18 år
For ponyer m. grundlag imellem 2.45 – 3.30
Liga Guld for kuske mellem 7 og 18 år
For ponyer m. grundlag 2.45 og bedre.
Ungdomsligaen for kuske mellem 16 og 25 år
Alle de indledende afdelinger, samt finaleløbene udskrives som normale handicapløb.
Grundlaget i ligaerne beregnes efter 8/2 reglen
Finaler
Der vil være 2 finalestævner, henholdsvis juni/juli i vest og okt./nov. i øst
Der vil blive afviklet et finaleløb for bronze-, sølv-, guld- og ungdomsligaen i hvert finalestævne. Maksimalt
antal deltagere i hver klasse er 15
Alle baner i DH Ungdom, der ønsker at være en del af ponyligaen kan ansøge om at blive vært for en finaleomgang.
DH Ungdom tildeler, efter lodtrækning om nødvendigt, Finale-omgangene til de baner, som ønsker at være
vært.
Hensigten er at værtskabet for finalerne skal gå på skift imellem alle baner I DH Ungdom, der ønsker at
være en del af ponyligaen.
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Her vil der 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.
Indledende afdelinger
Der vil være en til to indledende afdelinger, for hver liga, på hver af de baner under DH Ungdom, der ønsker
at være en del af Ponyligaen. I de indledende afdelinger, kan de deltagende ponyer samle point ind til de to
Pony-liga Finalestævner, der vil være i løbet af 2019.
DH Ungdom kan give dispensation til at lade flere Ligaer møde hinanden i samme løb, undtaget
ungdomsligaen. Sammenlægning af ligaer kan kun foretages for opfyldelse af kravet om minimum 5
anmeldte ponyer, (f.eks. 3 fra bronze og 4 fra sølv). I sammenlagte ligaløb gives point 25-15-8-6-4 samt 2
point til øvrige startende, i forhold til placeringen i løbet, uanset hvilken liga ponyen tilhører.
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.
Kan en indledende afdeling ikke gennemføres pga. for få anmeldte ponyer (under 5 tilmeldte) tildeles de
anmeldte ponyer til løbet 2 point, og opnår mulighed for at starte i finale-omgangen i den pågældende
klasse.
Pointgivning:
Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne. For alle ligaerne gælder det, at der gives point efter
følgende skala i de indledende afdelinger: 25-12-8-6-4 point til de fem først placerede ponyer – samt 2
point til øvrige startende.
Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en finale, giver point. Når finalen i en liga er afviklet starter
alle ponyer igen med 0 point i den pågældende liga
Udtagelse til finale-omgang
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.
Sponsorer:
DH Ungdom finder hovedsponsor til Pony-ligafinalerne, mens de lokale klubber har mulighed for at
tilknytte delsponsorer, dækkensponsorater og lign. til både de indledende afdelinger og finale-omgangen,
blot der ikke er "interessekonflikt" i forhold til hovedsponsoren.
I tvivlstilfælde afgøres dette af DH.
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Markedsføring og PR.
DH omtaler og promoverer Pony-liga Finaler på www.danskhv.dk og på DH og DH Ungdoms sociale
platforme.
Den arrangerende bane af en finaleomgang i Pony-ligaen markedsfører løbene internt i sporten og
relevante facebookgrupper mv.
Den arrangerende bane af en finaleomgang udarbejder selv program til løbsdagen. Evt. hjælp til opsætning
af annoncer/bannere og lign. kan indhentes hos DH.
Ret til ændringer forbeholdes.
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