
 
   

 
Ponyliga 2022 

 

Ponyligaen 2022 – sjovt og seriøst 

For danskejede ponyer og kuske med licens i DK 

 

DH Ungdom har i år fornøjelsen af, sammen med Travshoppen, at præsentere Ponyligaen. 

Pony-ligaen er ligaen, hvor det både skal være sjovt at deltage, men samtidig også en seriøs mulighed for at dyste på 

tværs af banerne, udvikle sig indenfor sporten og socialt, samt vinde flotte præmier. 

Ponyligaen er ponysportens svar på Travligaen, for de store heste, og konceptet er meget lig det man kender derfra. 

For at blive deltage i pony-ligaen skal man være medlem af en ponyklub under DH Ungdom. Både kusk og pony skal 

være godkendt efter reglerne i ponykalenderen. 

 

Der køres en indledende afdeling på følgende baner: 

• 17. april - Skive  

• 14. maj - Aalborg  

• 4. juni - Falster 

• 25. juni - Lunden 

• 3. juli - Odense  

• 20. august - Århus 

• 17. september - Bornholm  

Finale 

• 1. oktober i Aalborg 
 

Ponyligaen er delt op i fire klasser: 

Bronzeliga for kuske mellem 7 og 18 år (til og med det år man fylder 18 år). 

 Ponyen skal have min. fem godkendte tider i sulky. (NC tæller ikke som en tid) 

Løbets grunddistance mellem 800-900 m.  

For ponyer m. grundlag 3.08 - 4.10 (ponyer med langsommere grundlag må gerne starte, men bliver handicappet efter 4.10) 

 

Sølvliga for kuske mellem 7 og 18 år (til og med det år man fylder 18 år) 

Ponyen skal have min. fem godkendte tider i sulky. (NC tæller ikke som en tid) 

Løbets grunddistance mellem 1100-1200 m 

For ponyer m. grundlag imellem 2.40 – 3.08 

 

Guldliga for kuske mellem 7 og 18 år (til og med det år man fylder 18 år) 

Ponyen skal have min. fem godkendte tider i sulky. (NC tæller ikke som en tid) 

Løbets grunddistance mellem 1100-1200 m 

For ponyer m. grundlag 2.40 og bedre. 

 

Ungdomsligaen for kuske mellem 16 og 25 år (til og med det år man fylder 25 år) 

Ponyen skal have min. fem godkendte tider i sulky. (NC tæller ikke som en tid) 

Løbets grunddistance mellem 1000-1100 m 

For ponyer over 115 cm 
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Alle de indledende afdelinger, samt finaleløbene udskrives som normale handicapløb. Grundlaget i ligaerne beregnes 

efter 8/2 reglen  

 

Indledende afdelinger 

 

Ved mere end 15 tilmeldte ponyer til en indledende afdeling, deles løbet. 

DH Ungdom kan give dispensation til at lade flere Ligaer møde hinanden i samme løb, undtaget ungdomsligaen. 

Sammenlægning af ligaer kan kun foretages for opfyldelse af kravet om minimum fem anmeldte ponyer, (f.eks. tre 

fra bronze og fire fra sølv). I sammenlagte ligaløb gives point 25-15-8-6-4 samt 2 point til øvrige startende, i forhold 

til placeringen i løbet, uanset hvilken liga ponyen tilhører. 

I de indledende afdelinger vil der være gavekort til de tre bedst placerede kuske på 150-100-50 kr. 

Kan en indledende afdeling ikke gennemføres pga. for få anmeldte ponyer (under 5 tilmeldte) tildeles de anmeldte 

ponyer til løbet 2 point, og opnår mulighed for at starte i finale-omgangen i den pågældende klasse. 

 

Pointgivning 

Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne. For alle ligaerne gælder det, at der gives point efter følgende skala i 

de indledende afdelinger: 25-12-8-6-4 point til de fem først placerede ponyer – samt 2 point til øvrige startende. 

Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en finale, giver point. Følg overblik over pointberegning på 

www.ponysport.dk 

 

Finalen 

Der vil blive afviklet et finaleløb for bronze-, sølv-, guld- og ungdomsligaen. Højst antal deltagere i hver klasse er 15. 

Her vil der i de fire klasser være gavekort til de fem bedst placerede kuske på 1.500-750-375-225-150 kr. til 

Travshoppen. 

Travshoppen sponserer vinderdækkener til finalerne. 

 

Udtagelse til finale-omgang 

De 15 ponyer med flest point fra de indledende afdelinger har fortrinsret til start i finalerne – ved pointlighed gives 

der fordel til ponyen med de bedste placeringer (sejre, andenpladser etc.) i de indledende afdelinger, derefter 

lodtrækning. For at kunne starte i en finale i de respektive ligaer skal ponyen have point fra en indledende afdeling i 

den pågældende liga. 

En pony forbliver, indtil finalen er afviklet, i den liga den tilmeldes i første gang den starter i et ligaløb.  

En pony kan kun deltage i en finale. 

 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 

http://www.ponysport.dk/

