
 

NYHEDSBREV - AUGUST  

 

Galopkursus 

Det er ved at være sidste chance for at tage galoplicens på en af de tre provinsbaner med galop. 

Er du til fart og spænding, så meld dig på et af de tre licenskurser: 

Jydsk Væddeløbsbane v/ Torben Christensen: lørdag d. 22. august kl. 10-16 

Fyens Væddeløbsbane v/ Bolette Rosenlund: søndag d. 23. august kl. 10-16 

Bemærk: Racing Arena Aalborg d. 16. august er aflyst pga. for få tilmeldte. 

 

Pris pr. kursus: 300kr inkl. frokost. 

 

Tilmelding skal ske senest mandag d. 17. august til Nanni på mail nk@danskhv.dk eller på tlf.: 88811240 

 

Gå til pony 

Der er ved at blive etableret miniputhold i Aalborg og på Fyn, de starter op i uge 34, der er stadig ledige 

pladser, så hvis nogen ikke har nået at tilmelde sig, kan de kontakte Iben senest mandag d. 17. august på 

mail ie@danskhv.dk 

Kurset er for børn i alderen 3-7 år og løber over tre måneder. Man kommer en gang om ugen sammen med 

en voksen og oplever livet i en stald, det at omgås ponyer og selvfølgelig prøve en ride- og køretur. 

Vi kan allerede nu byde velkommen til nye børn på holdene i næste uge.  

Pris: 500kr skal indbetales på mobilepay 697785 skriv ponykursus i tekstfeltet. 

 

DM 

Vi fastholder indtil videre datoen for DM i Aalborg til d. 26.-27. september, men følger udviklingen omkring 

Covid-19. Sættes forsamlingsforbuddet ikke op, kan DM arrangementet blive flyttet eller ændret i form. 

 

Travskolernes dag 

Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse Travskolernes dag, idet forsamlingsforbuddet ikke er hævet. 

Det skulle have været en dag med stor fokus på det sociale, og med de omstændigheder der er grundet 

Covid-19, vil det ikke kunne gennemføres i den kvalitet der ønskes. 

Der vil komme en ny dato i første halvdel af sæson 2021. 

mailto:nk@danskhv.dk
mailto:ie@danskhv.dk


 

Som erstatning arbejdes nu på højtryk på at lave et andet koncept for travskolerne, der kan afvikles lokalt 

på banerne. 

Event 

Næste event bliver en Kahoot, der starter fredag d. 14. august og vil køre frem til fredag d. 21. august.  

Den der får højeste score, vinder et gavekort til Ponytravshop.dk på 150kr. 

Så puds din ponytravviden af og kæmp mod dine venner fra hele landet. 

 

 

 


