DM NYHEDSBREV – AUGUST 2021
DM i Ponytrav d. 7.-8. august
Tiden nærmer sig årets store begivenhed for ponyer, nemlig DM.
Fyens Pony Trav og Galop klub har arbejdet i døgndrift, for at sikre at alle sejl er sat til, så vi får årets bedste
weekend for børnene.
Der skal afvikles i alt 20 ponyløb hen over weekenden, fordelt med 12 løb lørdag og 8 løb søndag.
Løbene starter kl. 12.00 både lørdag og søndag og i alt deltager 85 ponyer og 61 kuske fra otte forskellige
klubber.
Program lørdag
Program søndag

Følg med på Facebook
Læs mere om arrangementet på DM for ponyer (ponysport.dk)

Livestreaming af DM-dagen
DM er årets største begivenhed og det betyder også, at vi fra DH Ungdoms side synes, at alle skal have
mulighed for at opleve vores fantastiske børn og ponyer. Så det betyder, at DH Ungdom i samarbejde med
Dansk Hestevæddeløb har prioriteret og derfor også sponseret live dækning af dagen.
Så er der nogen der ikke kan være til stede på Fyens Væddeløbsbane, så fortvivl ikke, løbene d. 7. august
bliver live streamet på DH Ungdoms nye YouTube kanal.
YouTube kanalen er nu gået live og der vil allerede nu være mulighed for at ”varme op” til DM-weekenden
ved at gense DM-løbene fra 2020.
Og du kan som aktiv eller forældre til en aktiv være med til at sprede det glade budskab, så sørge for at
fortælle vener, familie og andre i omgangskredsen, at det er muligt at se løbsdagen på vores YouTube
kanal, så vi kan få udbredt kendskabet til vores ponysport.

DM-festen
FPTG har kunne fortælle at der er hele 145 personer meldt til fest om aftenen, DH Ungdom har derfor
sørget for at der er frisklavet is fra Paradis Is til dessert til alle deltagerne.

Efter et træls år med Covid-19 håber DH Ungdom og Fyens Pony Trav og Galop Klub, at vi får en brag af en
fest, nu hvor vi endelig kan mødes igen. Der vil blive opsat en selfieboks til at forevige en sikkert masse
uforglemmelige øjeblikke.
Festen starter kl. 18.00 med Fynsk Kæpheste Derby og børnebobler på galopbanen. Alle kan tilmelde frem
til lørdag d. 7. august kl. 16.00, både aktive, søskende, forældre og publikum er velkomne til at deltage.
For dem der helst vil være publikum, er der hattekonkurrence, i ægte Derbystil.

