
 

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE DH UNGDOM  

 

Tid:  Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19.00 – 20.30 

Sted:  Teams 

Deltagere: Uwe Bredahl – Charlotte B. Andersen – Bente Østergaard – Lena Bruun – Hanne Jensen – Gitte 

Holst – Jess Fauerskov – Linda Petersen– Liset Holse 

Afbud: Liset Holse - Jesper Winther - Birgitte G. Johansen - Klaus Storm – Rie Dejbjerg 

 

Referent: Nanni Køhler 

 

 

1. Velkomst ved formand Uwe Bredahl 
 

2. Ponykalender 2022 – indkommende forslag er fra side 2 (tre forslag i alt) 
 

Forslag 1 - §11 – ændring af vægtgrænser 
-der er ikke stemning for at ændre i vægtklasserne, men administrationsudvalget arbejder på en 
formulering af muligheden for dispensation. 
 
Forslag 2 - §3 – afsnit vedr. DNA-test ønskes fjernet 
- det bliver ikke fjernet, men administrationsudvalget vil sammen med Charlotte kigge på en anden 
formulering. 
 
Forslag 3- ændring af aldersgrænser 
- Der bliver, som skrevet ud til repræsentanterne optil mødet, ikke rykket ved aldersgrænser.  
- Aldersgrænsen er truffet af DH ved oprettelsen af DH Ungdom, og falder i tråd med ønsket om 

en decideret børne/ungdomssport i forhold til kulturmidler og pr/kommunikation. 

- Klubberne har mulighed for at udskrive ungdomsløb for unge mellem 16-25 år. 
- DH Ungdom har mentorordning, hvis unge i sporten ønsker at stifte bekendtskab med 

stortravet. Kontakt Nanni på nk@danskhv.dk vedr. ordningen. 
 

3. Sæsonplan 2022 – hvordan gør vi det bedst muligt 
- De fire klubber i vest ønsker at lave en fælles plan – DH Ungdom facilitere et møde  
- Øst klubberne bliver tilbudt et fælles møde også. 
 

4. DM for ponykuske – hvordan sikre vi, i fællesskab, ponyer til arrangementet? 
- Det påhviler fremover klubberne at sikre der kommer ponyer med til DM, hvis man ønsker en 

repræsentant fra klubben skal deltage i DM. Minimum 2 ponyer. 
- De klubber der ikke har travskoler kan, hvis de ikke har mulighed for at tage privatpony med, 

yde et transporttilskud til at der tages ponyer med fra en af de eksisterende travskoler. Beløbet 
vil ca. være 1.500 kr. 

mailto:nk@danskhv.dk


 

 

5. Storløbsdage i 2022 
 

- DM for ponykuske – Jess spørger Fyn om de kan være vært 
- DM for ponyer - Skive er vært i 2022 – Aalborg er i 2023 
- NM - Lunden er vært 
- Liga og Fast Rider jr. – der er enighed om at det skal i gang igen i 2022. 
- Bornholm og Aalborg ønsker at være vært – DH Ungdom vil på næstkommende 

bestyrelsesmøde beslutte hvem der skal have værtskabet. 

 

6. Evt. 
- Sommerlejr – JPVF afholder i 2022. 
- Danmarksindsamlingen 

Der opfordres til at klubberne hver især laver deres egen indsamling, til indsamlingen 
Gode idéer til events sendes til Nanni, der samler op og sender rundt 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Forslag til ændring af ponytravkalenderens §11 (FPTG) 

 

§11 i sin nuværende form: 

 

§ 11 For at køre eller ride i ponytravløb fordres licens. Dansk licens kan kun udstedes af klubber/foreninger 

under DH Ungdom.  

For at have dansk licens kræves medlemskab i en klub under DH Ungdom eller i øvrigt anerkendt forening af 

DH Ungdom.  

Licens udstedt af anerkendt udenlandsk organisation giver ligeledes ret til deltagelse i ponyløb i Danmark, 

hvis kusken opfylder de danske alderskrav.  

Licenshavere kan kun have licens i en klub/forening under DH Ungdom, hvis licenshaveren ønsker at skifte 

klub, følger licensen med til den nye klub.  

Alle der ansøger en klub under DH Ungdom om køre-/ridelicens første gang, skal dels bestå en mundtlig 

teoriprøve og dels køre/ride et prøveløb. Det for at vise, at kusken/rytteren kender og følger reglerne i 

praksis og er i stand til at styre ponyen forsvarligt.  

Den teoretiske prøve skal bestås, inden man kan gå op til praktisk prøve/prøveløb. Den praktiske 

prøve/prøveløbet skal være bestået, før der kan meldes til start i noget ponyløb.  

DH Ungdom udpeger i samarbejde med den enkelte klubs bestyrelse en licenskomite. Licenskomitéen 

afholder den teoretiske prøve. Hvis man er indehaver af ponytravlicens og derefter ønsker også at tage 

ponymontélicens, kan dette opnås ved godkendelse i et ponymontéprøveløb. Det er således ikke nødvendigt 

at gå op til fornyet teoriprøve. Det tilsvarende gør sig  

gældende, hvis man er indehaver af ponymontélicens og ønsker at tage ponytravlicens.  

 

Aldersgrænser for kusk/rytter med køre-/ridelicens for deltagelse i løb er 7 år. Kusken kan tidligst starte løb 

den dag, hvor han/hun fylder syv år. Der kan deltages i ponyløb til og med det år, kusken/rytteren fylder 18 

år. Dog gælder særregler i forbindelse med DM i ponytrav/-monté.  

 

Ungdomsløb er for kuske/ryttere fra deres fyldte 16 år til og med det år, de fylder 25 år.  

 

Ponysulkyløb, aldersgrænser: 

• Ponyer under 148,1 cm, 7-18 år 

Ungdomssulkyløb, aldersgrænse: 

• Ponyer over 115,0 – 148 cm, 16-25 år 

Ponymontéløb, alders- og vægtgrænser 

• Ponyer under 110 cm, 7-15 år, rytter max. 150 cm og 47 kg 

• Ponyer 110 – 120 cm, 7-15 år, rytter max 160 cm og 55 kg 

• Ponyer 120 – 130 cm, 7-18 år, rytter max 165 cm og 60 kg 

• Ponyer 130 – 148 cm, 7-18 år, rytter må max. veje ½ af ponyens højde (cm) i kg. 

 



 

En ekvipage skal desuden se harmonisk ud. Ved tvivlsspørgsmål vil DH Ungdom få DTCs veterinære 

konsulent til at vurdere ekvipagen. 

Måling og vejning skal udføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for ponymonté. Rytteren vejes 

med det udstyr, som han/hun har til hensigt at bruge i konkurrence. Det er den lokale ponyklub, der står for 

måling/vejning, hvorefter der udfyldes et certifikat med oplysninger. Certifikatet skal følge rytteren til løb og 

kunne fremvises på forlangende. En kopi af måleresultatet sendes til DH Ungdom. 

Der kan søges dispensation ved DH Ungdom til at ride en konkret pony i løb, hvis rytter overskrider 

ovennævnte grænser.  

Målingen og vejningen gælder som udgangspunkt i min. seks måneder for ryttere. 

Kvindelige licenshaveres løbsdeltagelse skal ophøre efter en konstateret graviditetsperiode på 4 måneder. 

 

Vi foreslår at teksten i §11 ændres til nedenstående eller lignende tekst.: 

 

§ 11 For at køre eller ride i ponytravløb fordres licens. Dansk licens kan kun udstedes af klubber/foreninger 

under DH Ungdom.  

For at have dansk licens kræves medlemskab i en klub under DH Ungdom eller i øvrigt anerkendt forening af 

DH Ungdom.  

Licens udstedt af anerkendt udenlandsk organisation giver ligeledes ret til deltagelse i ponyløb i Danmark, 

hvis kusken opfylder de danske alderskrav.  

Licenshavere kan kun have licens i en klub/forening under DH Ungdom, hvis licenshaveren ønsker at skifte 

klub, følger licensen med til den nye klub.  

Alle der ansøger en klub under DH Ungdom om køre-/ridelicens første gang, skal dels bestå en mundtlig 

teoriprøve og dels køre/ride et prøveløb. Det for at vise, at kusken/rytteren kender og følger reglerne i 

praksis og er i stand til at styre ponyen forsvarligt.  

Den teoretiske prøve skal bestås, inden man kan gå op til praktisk prøve/prøveløb. Den praktiske 

prøve/prøveløbet skal være bestået, før der kan meldes til start i noget ponyløb.  

DH Ungdom udpeger i samarbejde med den enkelte klubs bestyrelse en licenskomite. Licenskomitéen 

afholder den teoretiske prøve. Hvis man er indehaver af ponytravlicens og derefter ønsker også at tage 

ponymontélicens, kan dette opnås ved godkendelse i et ponymontéprøveløb. Det er således ikke nødvendigt 

at gå op til fornyet teoriprøve. Det tilsvarende gør sig  

gældende, hvis man er indehaver af ponymontélicens og ønsker at tage ponytravlicens.  

 

Aldersgrænser for kusk/rytter med køre-/ridelicens for deltagelse i løb er 7 år. Kusken kan tidligst starte løb 

den dag, hvor han/hun fylder syv år. Der kan deltages i ponyløb til og med det år, kusken/rytteren fylder 18 

år. Dog gælder særregler i forbindelse med DM i ponytrav/-monté.  

 

Ungdomsløb er for kuske/ryttere fra deres fyldte 16 år til og med det år, de fylder 25 år.  

 

Ponysulkyløb, aldersgrænser: 

• Ponyer under 148,1 cm, 7-18 år 

Ungdomssulkyløb, aldersgrænse: 



 

• Ponyer over 115,0 – 148 cm, 16-25 år 

Ponymontéløb, alders- og vægtgrænser 

• Ponyer under 110 cm, 7-15 år, rytter max. 150 cm og 47 kg 

• Ponyer 110 – 120 cm, 7-15 år, rytter max 160 cm og 55 kg 

• Ponyer 120 – 130 cm, 7-18 år, rytter max 165 cm og 60 kg 

• Ponyer 130 – 148 cm, 7-18 år, rytter må max. veje ½ af ponyens højde (cm) i kg. 

 

En ekvipage skal desuden se harmonisk ud. Ved tvivlsspørgsmål vil DH Ungdom få DTCs veterinære 

konsulent til at vurdere ekvipagen. 

Måling og vejning skal udføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for ponymonté. Rytteren vejes 

uden udstyr. Det er den lokale ponyklub, der står for måling/vejning, hvorefter der udfyldes et certifikat med 

oplysninger. Certifikatet skal følge rytteren til løb og kunne fremvises på forlangende. En kopi af 

måleresultatet sendes til DH Ungdom. 

Der kan søges dispensation ved DH Ungdom til at ride en konkret pony i løb, hvis rytter overskrider 

ovennævnte grænser.  

Målingen og vejningen gælder som udgangspunkt i min. seks måneder for ryttere. 

Kvindelige licenshaveres løbsdeltagelse skal ophøre efter en konstateret graviditetsperiode på 4 måneder. 

 

Vi ønsker §11 ændret da vi oplever et stort fokus på vægten af udstyret og derfor er bekymrede for, at 

nogle går på kompromis med sikkerheden, ved at vælge lettere, men ikke så sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

udstyr for at spare nogle få kilo.  

Det tager tid at opbygge nok færdigheder for, at kunne sidde korrekt i en lille montesaddel, og måske et par 

sikkerheds stigbøjler vejer lidt mere end de letteste af de lette bøjler. Vi mener at både rytter og pony er 

bedre stillet, ved at udstyret er tilpasset rytterens niveau og dermed støtter rytteren i korrekt opstilling mv. 

og udstyret er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, frem for at veje få kilo mindre.  

 

 

Forslag til ændring af ponytravkalenderes §3 (FPTG) 

 

§3 i sin nuværende form: 

§ 3 Registrering:  

Følgende data, for alle ponyer som deltager i dansk ponytrav/-monté, registreres i ponysportssystemet:  

Ponynavn (pasnavn)  

• Ponyrace  

• Fødselsdato  

• Køn og signalement  



 

• Registrerings- og chipnummer  

• Seneste vaccinationsdato  

• Stangmål, dato for måling, måling gyldig til  

• Ejer, telefonnummer og mailadresse  

Samtlige klubber er forpligtiget til at indsende data på ponyer/kusk/ryttere og løbsdata. Løbsresultater skal 

indtastes samme dag eller senest to døgn efter endt løbs dag i ponysportssystemet.  

En pony kan deltage i ponytrav fra og med det år den fylder 3 år, og i ponymonté fra og med det år den 

fylder 4 år. En ponys alder regnes altid fra 1. januar, den betragtes derfor som 1-åring i hele det på 

fødselsåret følgende år, som 2-åring i det næstfølgende år og så fremdeles.  

En pony må deltage i ponytrav/-monté til og med det år den fylder 30 år.  

Ponyen må max. være 148 cm i stang for at deltage i ponytrav/-monté.  

Måling af pony skal pr. 6/4 2018 foretages af en autoriseret måler, det være en af DH Ungdoms 

autoriserede målere eller Svenska PonnyTravFörbundet (SPTF).  

Se ”Reglement for måltagning af ponyer indenfor DH Ungdom regi”. Udleveres til klubber der optages som 

medlemmer i DH Ungdom.  

Hvis ponyen endnu ikke har fået foretaget autoriseret måling, kan klubbens uddannede måler foretage en 

lokal måling af ponyen. Denne måling bortfalder, når ponyen måles autoriseret.  

 

Separate autoriserede målinger kan rekvireres gennem ponyejerens hjemmeklub, omkostningerne hertil 

afholdes af rekvirenten.  

 

Ingen pony med traver i stamtavlen i de sidste tre generationer må deltage i ponytrav eller ponymonté. DH 

Ungdom kan til enhver tid kræve DNA-test på en blandingspony, hvor ejer ikke kan dokumentere stamtavle. 

Dette gælder også allerede registrerede ponyer. Ejer afholder selv udgifter til DNA-test.  

 

Alle ponyer, der er registreret i systemet og godkendt i prøveløb, kan deltage i ordinære ponyløb. For 

deltagelse i autostartløb kræves der ponystamtavle med min. 3 generationer. Dog kan de enkelte klubber 

søge dispensation, hos DH Ungdom, til at afvikle tidsinddelte autostartløb, uanset farven på ponyens pas. 

 

 

Vi foreslår at §3 ændres til nedenstående eller lignende tekst: 

§ 3 Registrering:  

Følgende data, for alle ponyer som deltager i dansk ponytrav/-monté, registreres i ponysportssystemet:  

Ponynavn (pasnavn)  

• Ponyrace  

• Fødselsdato  

• Køn og signalement  

• Registrerings- og chipnummer  

• Seneste vaccinationsdato  

• Stangmål, dato for måling, måling gyldig til  

• Ejer, telefonnummer og mailadresse  



 

Samtlige klubber er forpligtiget til at indsende data på ponyer/kusk/ryttere og løbsdata. Løbsresultater skal 

indtastes samme dag eller senest to døgn efter endt løbs dag i ponysportssystemet.  

En pony kan deltage i ponytrav fra og med det år den fylder 3 år, og i ponymonté fra og med det år den 

fylder 4 år. En ponys alder regnes altid fra 1. januar, den betragtes derfor som 1-åring i hele det på 

fødselsåret følgende år, som 2-åring i det næstfølgende år og så fremdeles.  

En pony må deltage i ponytrav/-monté til og med det år den fylder 30 år.  

Ponyen må max. være 148 cm i stang for at deltage i ponytrav/-monté.  

Måling af pony skal pr. 6/4 2018 foretages af en autoriseret måler, det være en af DH Ungdoms 

autoriserede målere eller Svenska PonnyTravFörbundet (SPTF).  

Se ”Reglement for måltagning af ponyer indenfor DH Ungdom regi”. Udleveres til klubber der optages som 

medlemmer i DH Ungdom.  

Hvis ponyen endnu ikke har fået foretaget autoriseret måling, kan klubbens uddannede måler foretage en 

lokal måling af ponyen. Denne måling bortfalder, når ponyen måles autoriseret.  

 

Separate autoriserede målinger kan rekvireres gennem ponyejerens hjemmeklub, omkostningerne hertil 

afholdes af rekvirenten.  

 

Ingen pony med traver i stamtavlen i de sidste tre generationer må deltage i ponytrav eller ponymonté.  

 

Alle ponyer, der er registreret i systemet og godkendt i prøveløb, kan deltage i ordinære ponyløb, samt 

tidsinddelte autostartløb. For deltagelse i højdeinddelte autostartløb kræves der ponystamtavle med min. 3 

generationer 

 

 

Vi mener afsnit omkring DNA-test bør slettes, da det ved DNA-test ikke er muligt at kortlægge om en pony 

har traver i sin stamme. Hvis ponyens DNA skal kortlægges, skal en forfaders DNA være kendt og det vil kun 

være muligt at se om ponyen har DNA der matcher den pågældende forfaders DNA. Der kan altså ikke 

testes generelt for traverblod, hvorfor vi anser afsnit for irrelevant. 

Omkring tidsinddelte autostarter, mener vi ikke det bør være nødvendigt for klubberne at søge 

dispensation. Ligesom vi heller ikke mener, at ponyer uden kendt afstamning, har nogen form for fordel, i 

forhold til ponyer med kendt afstamning, når autostarten er tidsinddelt.  

Vi mener paragraffen bør ændres da: 

• Det bliver nemmere for klubberne at samle fornuftige felter i tidsinddelte autostartløb, da flere 

ponyer har mulighed for at starte, - uden der først skal søges dispensation. 

• Børn/unge med ponyer uden kendt afstamning får bedre mulighed for at prøve kræfter med 

autostart 

• Børn/unge med ponyer uden kendt afstamning får mulighed for at deltage i tidsinddelte 

autostartløb udskrevet af DH (fx consolationsløb på DM dagen) 

• Vi får mere selvbestemmelse i klubberne når der ikke skal søges dispensation. 

• Vi favner bredden og appellerer til flere, hvilket vi mener er i alles interesse, i en forholdsvis lille 

sport. 



 

 

 

  

Forslag til repræsentantskabsmøde 
Den eneste bemærkning vi (DPV-Kvistgård) har til Ponytravkalenderen 2022 er til et 
af de punkter, hvor der fortsat gøres opmærksom på, at der ikke kan ændres på 
regler vedr. aldersgrænser. 
Vi er uforstående overfor at man i dansk ponytrav indarbejder svenske regler samtidig 
med, at der ”måske” er flere på vej. I så fald at svenskerne har så stor en ”magt” ift. 
reglerne for dansk ponytrav – så burde deres regel om, at man fx må køre sin russ til 
man er 25 år ligeledes være gældende for dansk ponytrav. 
Som forholdene er nu, vil vi gerne sætte forslag om at man nedlægger ungdomsløb, 
således at aldersgruppen for ponytrav er 7 – 25 år. 
Begrundelse 
Det virker ikke attraktivt for de 16 – 18-årig kuske at køre ungdomsløb, da antallet af 
ungdomsløb er begrænset samtidig med at det er svært bare at samle 3 ekvipager til 
et løb. Dermed står de 18 – 25-årig uden chance for at fortsætte i ponytravet. Dette 
er særligt de kuske der gerne vil fortsætte med deres pony frem til det 25 år, men 
lige så meget de kuske der kan have behov for mere tid inden overgangen til 
stortravet. 
Fra sæsonstart og frem til dags dato har der været afviklet 4 ungdomsløb 
• 3 løb i Aalborg, hvor 2 løb blev afviklet på en tirsdag 
• 1 løb i Odense (DM) som kun var forbeholdt ren racet ponyer 
Der er så stor en forskel på svensk og dansk ponytrav – så jo flere begrænsninger der 
indføres for dansk ponytrav kan i værste fald ende med afvikling af dansk ponytrav. 
Ser man på antallet af aktive medlemmer u/25 år, med og uden licens og som har 
startet mindst 1 løb i det seneste år – så tæller dansk ponytrav pt. 165 personer. 
 

DPV-Kvistgård 

 

 


