FLYTNING AF DM I PONYTRAV OG MONTÉ 2020
DM bliver afviklet på JVB lørdag d. 21. november med 1. løbs start kl. 13.00.
Det bliver i år et anderledes arrangement, da Covid-19 har indtaget hele landet. Derfor bliver der
udelukkende afholdt DM-løb. Ønsker man grundet omstændighederne, at slette sin pony eller sættes på
venteliste, skal dette ske senest onsdag d. 11. november kl. 9.00 på mail til nk@danskhv.dk
Medlemmer fra de kommuner i Nordjylland der er ramt af skærpede restriktioner, samt unge over 21 år,
kan desværre ikke deltage i arrangementet.
For at komme på venteliste, skal man melde en pony med stamtavle min. tre generationer, der opfylder
kravene for start i DM-løb. 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.

Pris pr. start på dagen er 50kr.
Startgebyr indbetales på mobilepay 42603 senest mandag d. 9. november kl. 9.00, dem der har betalt til
Aalborg, skal selvfølgelig ikke betale igen. Jer der har indbetalt for ekstra starter, vil få refunderet jeres
penge, kontakt Nanni på nk@danskhv.dk.

Information omkring dagen:
-

-

Der vil være afspærring fra ”Tutten”, så arrangementet forgår derfra på staldterræn og bane. Alle
der ikke er en del af arrangementet, henvises til ”Tutten” eller publikumssiden. Afspærringen må
ikke krydses.
Alle over 12 år skal bære mundbind i stalden.
Man må ikke gå i andre stalde end den man er anvist og skal holde sig ved den anviste boks når
man opholder sig i stalden.
Der afholdes ikke kuskemøde, alt information om dagen vil blive slået op på DH Ungdoms
facebookside senest d. 19. november.
Præmieoverrækkelse vil ske efter hvert løb foran dommertårnet, de fem første i mål kaldes tilbage
efter løbet.
Der kan under arrangementet købes et lille udvalg af mad og drikke ved vinduet i Tutten, husk at
deltagere i arrangementet ikke må gå ind og handle.

Selvom det i år bliver DM i ”corona-form”, håber vi at det bliver en fantastisk dag for både deltagere og
publikum.

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

Der bliver ingen indmarch i år grundet covid-19
DM-vinderne må vente til 2021 med en tur i vandet
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

