DM I PONYTRAV OG MONTÉ 2020
DM bliver afviklet på Racing Arena Aalborg søndag d. 27. september.
Det bliver i år et anderledes arrangement, da Covid-19 har indtaget hele landet. Derfor er det kun ponyer
der starter et DM-løb der kan meldes i dagens propositioner. Der tilmeldes i sportssystemet.
Har man en pony med stamtavle min. tre generationer, der opfylder kravene for start i DM-løb, kan denne
meldes, er der meldt mere end 12 ponyer i klassen, er det de 12 ponyer med hurtigste tid, sat i voltestart, i
2019+2020, der kommer med i løbet.
Der kan meldes op i monté DM, dette er ikke en mulighed i sulky DM.
I voltestartsløb forbeholdes ret til at dele eller sammenlægge løb efter antal tilmeldte.

Det er muligt at ankomme med ponyer allerede lørdag, dette skal blot meddeles pr. mail til
nk@danskhv.dk, det er spånebokse og det er gratis at låne en boks.

Pris pr. start på dagen er 50kr.
Startgebyr indbetales på: Spar Nord reg. 9314 konto 2140084878 senest d. 13. september.
Hver startende kusk må medbringe én hjælper på staldterrænet, andre der ønsker at deltage henvises til
tilskuerpladserne, navn på hjælper sendes pr. mail til nk@danskhv.dk.

Selvom det i år bliver DM i ”corona-form”, håber vi at det bliver en fantastisk dag for både deltagere og
publikum.
Staldgrillen holder åben fra kl. 10 med det sædvanlige sortiment.
Café Spil-Inn i publikumsbygningen holder åben fra kl. 11, her kan købes drikkevarer, sandwich, pølser osv.

Det er desværre ikke muligt at slå telt op på banens område, men i nærheden af banen ligger
www.strandparken.dk og www.aalborgcamping.dk hvor man kan bestille overnatning.

Dagens program:
10.00

Kuskemøde – husk at hold afstand

11.00

1. løb

15.00

DM-vinderne hyldes og tak for denne gang

Husk dagen igennem at overholde retningslinjerne for Covid-19
•
•
•
•
•
•
•

Der bliver ingen indmarch i år grundet covid-19
DM-vinderne må i år frivilligt hoppe i vandet med god afstand til hinanden
Hver deltager må medbringe én hjælper på staldterrænet
Hold afstand til hinanden
Host eller nys sker i albue eller lommetørklæde
Bliv hjemme hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem ved
selv milde symptomer
Plakat med Sundhedsstyrelsens anbefalinger hænges op
Download plakat fra Sundhedsstyrelsen

Hvis i har spørgsmål eller brug for hjælp til tilmelding kan i kontakte Nanni på 88811240 eller
nk@danskhv.dk

