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Aldersgrænser for startberettigede ponyer (§ 3)  
Der er ingen øvre aldersgrænse for ponyer, der starter i løb ved DPV. 

 

Udarbejdelse og indhold af propositioner (§ 7) 

Løbsudvalget tilrettelægger, hvordan løbene skal inddeles. 
 

Beregning af grundlag (§ 9)  

Grundlaget udgøres af bedste tid ud af de sidste 4 tider (4:1). 
Løbsudvalget har ret til at skønne og dermed ændre handicappet/tillæg på en ekvipage 

uafhængig af noteret tid og grundlag. 
 

Prøveløb 

Prøveløb foregår ved, at ponyen deltager i de almindelige løb uden for præmierækken. 
Ponyen skal have 2 godkendte starter inden den er i præmierækken.  

 
Såfremt ponyen skønnes ikke at yde hvad den kan i løb, kan den kaldes til testløb, 

eventuelt med en testkusk/rytter valgt af dommerkomiteen eller løbsudvalget. Testløbet 
skal godkendes af dommerkomiteen eller løbsudvalget. Tiderne i testløbet kan evt. bruges 
til beregning af grundlaget for ponyen. 

 

Gæstende ekvipager  

Ponyer, ikke hjemmehørende på DPV, kan ikke bringes til start direkte efter et prøveløb. 
Det betyder, at der skal være noteret to tider på en anden bane før ponyen er 
startberettiget på DPV. Løbsudvalget kan i særlige tilfælde give dispensation. 

 

Retten til at køre/ride pony (§ 11)  

Aldersgrænse for kusk/rytter: 
DPV’s bestyrelse kan give dispensation for medlemmer af DPV over 25 år m.h.t. alder for 
deltagelse i løb afholdt af DPV. 

 
 

Ankomsttid for pony og kusk/rytter til banen (§ 15) 
Kuske, ryttere og heste, der skal starte i løb, skal være ankommet i god tid og have 
afhentet deres nummerdækkener senest ½ time før 1. løbs start. 

 
 

Bestemmelser i forbindelse med løbets start - Startmetoder (§ 23) 

Ved starten må kun den mest nødvendige hjælp være til stede, ingen uvedkommende må 

opholde sig på banen. 

Hvis en kusk har behov for hjælp, er det muligt at søge dispensation hos bestyrelsen 
senest en uge før løbsdagen. Der kan søges om max. 2 løbsdage ad gangen.  

 
 

Bestemmelser i forbindelse med løbets start 

Startmetoder ved voltestart (§25)  

Ved tre eller flere ponyer fra samme distance anvendes stående start. 



Derby 

Derby er kun for medlemmer af DPV og man skal have deltaget i mindst 4 ordinære 

løbsdage i begge løb, talt fra Derby det ene år til Derby året efter. 

Løbene skal være gennemført med 4 noteret tider og det skal være samme ekvipage der 

starter. 

 

 
Gyldig vaccination 

Gyldig vaccinationsattest forevises senest ved første løbsdag. Ikke forevist 

vaccinationsattest medfører udelukkelse. 
 
 

Indskud 

Der skal for de startende ponyer være betalt et indskud på dagen for første løbsdag inden 
første løb. Ved manglende indbetaling af indskud – er ponyen ikke startberettiget. 

 
 
Medlemskontingent 

Enhver kusk/rytter skal have betalt medlemskontingent senest på dagen for første løbsdag, 
inden første løb. Ved manglende indbetaling af medlemskontingent – er kusken/rytteren 
ikke startberettiget. 

 
 

Licensprøver 

Licensprøver foregår efter aftale med bestyrelsens repræsentant for afvikling af 
licensprøver. 

 
 
Oldboys/oldgirls løb 

Oldboys/girlsløb er kun for passive deltagere. Dog kan seniorkuske og montéryttere over18 

år deltage i disse. Oldboys/girls har ansvaret for at aflevere hest og sulky i samme stand, 

som det modtages.  

Man kan købe sin hest fri for deltagelse i oldboys/girlsløb ved, at indbetale samme beløb, 
som en oldboys/girls betaler i indskud. Man kan selv bestemme oldboyskusken til sin hest. 

Eventuelt ledige heste ”sælges” ved lodtrækning. 
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