
   

Rytter målerkort skal indsendes af klubben og godkendes at DH Ungdom inden startmelding er mulig. 
Målerkortet indsendes til maaling@danskhv.dk  21.02.2020 

 

CERTIFIKAT FOR VEJNING AF RYTTERE I PONYMONTÉ           

                                                                                                        Måledato ____________ 

 

Rytterens navn __________________________________________________________________ 

Hjemmebane ____________________________________Fødselsår _______________________ 

Vægt (angives med en decimal) ___________kg. Rytterens vægt regnes inklusive dragt, sikkerhedsvest, hjelm og sadel 

med tilbehør såsom blyunderlag eller andet underlag. Nummerdækken, fortøj, halsring og underlag regnes som 

tilbehør til sadel og skal med op på vægten. Vægt godkendt til monté skal anvendes. 

 

Længde (angives i hele centimeter) ___________cm. Rytter måles uden sko. Rytter måles ved at stå ret op, med 

ryggen mod en væg, og med hælene ind til væggen. 

 

Målingen og vejningen er som udgangspunkt gælder seks måneder for ryttere til: 

Ponyer under 110 cm, hvor rytter der måler max 150,0 cm og vejer max 47,0 kg. 

Ponyer under 120 cm, hvor rytter der måler max 160,0 cm og vejer max 55,0 kg 

Ponyer under 130 cm, hvor rytter der måler max 165,0 cm og vejer max 60,0 kg. 

Ponyer under 148 cm, hvor rytter vejer max halvdelen af ponyens højde.  

 

Aldersgrænser 

under 120 cm 7-15 år 

120-148 cm 7-18 år. 

 
Markér i cirklen de eller det alternativ som gælder for rytteren. 

o Rytteren har ret at deltage i montéløb i klassen under 110 cm uden yderligere måling/vejning 

o Rytteren har ret at deltage i montéløb i klassen under 120 cm uden yderligere måling/vejning 

o Rytteren har ret at deltage i montéløb i klassen under 130 cm uden yderligere måling/vejning 

o Rytteren har ret at deltage i montéløb i klassen under 148 cm, med ponyer over  ______ cm uden yderligere 

måling/vejning t.o.m. 

 

Kontrollant (underskrift) ______________________________________________________ 

Kontrollant navn (blokbogstaver) _______________________________________________ 

Forældre/værgeunderskrift____________________________________________________ 

Forældre/værge skriver under på DH Ungdom må gemme og benytte oplysningerne til internt brug.  

Dette certifikat skal medbringes ved hvert løb og skal kunne fremvises på forlangende. Kopi af dette certifikat skal indsendes til DH Ungdom. 

mailto:maaling@danskhv.dk

