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Tillæg til Ponytravkalender 2020 

§3 Registrering 

I bestemmelserne om en ponys startberettigelse i anerkendte ponytravløb er der i § 3 nu tilføjet en 

dispensationsmulighed, der giver klubberne mulighed for efter ansøgning at lave tidsinddelte autostartsløb uanset 

farven på ponyen pas. §3 har herefter følgende ordlyd (tilføjelse fremhævet): 

§ 3 Registrering:  

Følgende data, for alle ponyer som deltager i dansk ponytrav/-monté, registreres i ponysportssystemet:   

Ponynavn (pasnavn)   

• Ponyrace                                             

• Fødselsdato  

• Køn og signalement   

• Registrerings- og chipnummer  

• Seneste vaccinationsdato   

• Stangmål, dato for måling, måling gyldig til    

• Ejer, telefonnummer og mailadresse  

  

Samtlige klubber er forpligtiget til at indsende data på ponyer/kusk/ryttere og løbsdata.  

Løbsresultater skal indtastes samme dag eller senest to døgn efter endt løbs dag i ponysportssystemet.  

  

En pony kan deltage i ponytrav fra og med det år den fylder 3 år, og i ponymonté fra og med det år den fylder 4 år. En ponys 

alder regnes altid fra 1. januar, den betragtes derfor som 1-åring i hele det på fødselsåret følgende år, som 2-åring i det 

næstfølgende år og så fremdeles.   

  

En pony må deltage i ponytrav/-monté til og med det år den fylder 30 år.   

  

Ponyen må max. være 148 cm i stang for at deltage i ponytrav/-monté.    

Måling af pony skal pr. 6/4 2018 foretages af en autoriseret måler, det være en af DH Ungdoms autoriserede målere eller 

Svenska PonnyTravFörbundet (SPTF). 

Se ”Reglement for måltagning af ponyer indenfor DH Ungdom regi”. Udleveres til klubber der optages som medlemmer i DH 

Ungdom. 

Hvis ponyen endnu ikke har fået foretaget autoriseret måling, kan klubbens uddannede måler foretage en lokal måling af 

ponyen. Denne måling bortfalder, når ponyen måles autoriseret.   

  

Separate autoriserede målinger kan rekvireres gennem ponyejerens hjemmeklub, omkostningerne hertil afholdes af rekvirenten.  

 

Ingen pony med traver i stamtavlen i de sidste tre generationer må deltage i ponytrav eller ponymonté. DH Ungdom kan til 

enhver tid kræve DNA-test på en blandingspony, hvor ejer ikke kan dokumentere stamtavle. Dette gælder også allerede 

registrerede ponyer. Ejer afholder selv udgifter til DNA-test. 

 

Alle ponyer, der er registreret i systemet og godkendt i prøveløb, kan deltage i ordinære ponyløb. For deltagelse i autostartløb 

kræves der ponystamtavle med min. 3 generationer. Dog kan de enkelte klubber søge dispensation, hos DH Ungdom, til at 

afvikle tidsinddelte autostartløb, uanset farven på ponyens pas. 

 

 

 

 



   

 

 

§9 
I Ponytravkalender 2020 har der i §9 indsneget sig en fejl i minimum godkendelsestider for ponyer over 130 cm. 

Efter rettelse har bestemmelsen følgende ordlyd (rettelse fremhævet): 

 
§ 9 Beregning af grundlagstid i ordinære løb foregår efter princippet 4:1. På udvalgte 

løbsdage kan der handikappes efter 8:2, efter godkendelse fra DH Ungdom. 

En grundlagstid beregnes ud fra tider sat i ordinære voltestartsløb (tider sat i 

autostart, prøve/rutineløb regnes ikke med, medmindre prøveløbstiden er hurtigere 

end tvangstiden).  

Dog med følgende modifikationer:    

• Tider opnået på baner med omkreds under 600 meter fratrækkes 0,9 %.  

• Baner med omkreds under 300 meter fratrækkes 4,5 %.  

• Ponyer, der endnu ikke har nogle noterede tider, får tildelt en grundlagstid svarende til tiden opnået i prøveløb; dog ej 

langsommere end følgende tvangstid:   

 

Sulky 

o Ponyer u. 100 cm i stang:                        min. godkendelsestid 4:50 med tvangstid 4:10 

o Ponyer 100,1-115 cm i stang:                 min. godkendelsestid 4:20 med tvangstid 3:40 

o Ponyer 115,1-130 cm i stang:                 min. godkendelsestid 3:50 med tvangstid 3:10 

o Ponyer 130,1-148 cm i stang:                 min. godkendelsestid 3:30 med tvangstid 2:50 

 

Monté 

o Ponyer u. 110 cm i stang:                        min. godkendelsestid 4:50 med tvangstid 4:10 

o Ponyer 110,1-120 cm i stang:                 min. godkendelsestid 4:00 med tvangstid 3:40 

o Ponyer 120,1-130 cm i stang:                 min. godkendelsestid 3:50 med tvangstid 3:30 

o Ponyer 130,1-148 cm i stang:                 min. godkendelsestid 3:30 med tvangstid 3:00 

 

Dommerkomitéen kan grundet bane- eller vejrforhold indstille til DH Ungdom, at grænserne for godkendelse 

nedsættes for pågældende løbsdag. 

• Opnår den pågældende pony ikke min. godkendelsestid i dens prøveløb, godkendes ponyen ikke. 

 

• Opnår den pågældende pony ikke denne tvangstid i løb, er tvangstiden fortsat ponyens grundlagstid, indtil den 

har opnået fire noterede tider.   

• For ponyer med færre end fire noterede tider gælder hurtigste tid som grundlagstid, i fald denne 

er hurtigere end tvangstiden.  

• Ponyer, der endnu ikke har nogle noterede tider i monté, men som har startet i trav, får tildelt 

en grundlagstid svarende til ovenstående tvangstid; dog ej langsommere end ponyens travgrundlag + 20 

sekunder.   

• Ponyer, som endnu ikke har noteret tid i trav, men som har startet i monté, får tildelt en 

grundlagstid svarende til ovenstående, dog ej langsommere end ponyen monté grundlag minus 20 sek.  

• Tider noteret i autostartløb indgår ej i handicapberegningen. 

• Ponyer, der vinder tre handicapløb efter hinanden, får deres grundlag korrigeret med ekstra fire 

sekunder i kommende start. Såfremt ponyen tager 4 eller flere sejre i træk i handicapløb vil hver sejr korrigere 

ponyens grundlag med 4 sekunder ekstra i efterfølgende start, også hvis denne foregår samme dag. 

Ovenstående tillæg er gældende i alle starter den pågældende løbsdag.  

Monté og sulky er forskellige discipliner, hvorfor sejre tæller i deres respektive disciplin. 


