DH Ungdom præsenterer
DM for Ponykuske 2021
– Kuskematch
D. 29. maj 2021 på Charlottenlund travbane
Format:
Den mest vindende kusk 2020 fra af de 10 klubber under DH Ungdom inviteres til at deltage i DM for kuske
2021. Kan nr. 1 ikke deltage, går turen til nr. 2 og så fremdeles.
Kuskematchen afvikles over tre afdelinger, hvor der i hvert løb trækkes lod om ponyerne blandt de
deltagende kuske, og alle kuske kører tre gange.
Proposition: DM-løbene udskrives som normale handicap løb, og sammensættes efter
amerikanerprincippet, når tilmeldingerne er modtaget.
Der gives ikke sejrstillæg.
En kusk kan kun køre samme pony én gang i løbet af matchen.
Ponyer:
Der er fri tilmelding af ponyer til matchen. Charlottenlund travskole stiller 10 ponyer til rådighed for
kuskematchen. Det påregnes at øvrige travskoler/ponyejere ønsker at anmelde pony(er) til matchen. Man
kan dog ikke komme til at køre sin egen ejede pony i matchen, men der ydes et transporttilskud.
Point:
8-6-4-3-2 – såfremt en pony udgår tildeles kusken 4 point. Løbsforseelser straffes med -1 eller -3 point efter
dommerkomiteens skøn.
I tilfælde af pointlighed, er det flest førstepladser, dernæst andenpladser osv. der er afgørende. Er der
stadigvæk pointlighed, er det kusken med bedste placering i sidste afdeling af matchen, der har fortrin.
Præmier:
Erindringsgave til samtlige deltagere i matchen.
DM-løbene: Gavekort/gave til en værdi af 300-200-100 kr. til de 3 bedst placerede kuske og til ejerne af de
3 bedst placerede ponyer, såfremt denne ikke ejes af en travskole.
Matchen: Pokal til sejrende kusk. Medaljer til nr. 1, 2 og 3. Gavekort på 1.500 – 1.000 – 500 kr.
Udgifter til erindringsgave, pokaler, rosetter og medaljer afholdes af arrangerende klub. Gavekort/gaver
arrangeres af DH Ungdom.
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Kørselsgodtgørelse:
Deltagende kuske fra Jylland, Fyn og bornholm tildeles 600 kr. i godtgørelse.
Deltagende kuske fra Sjælland og Nykøbing tildeles 200 kr. i godtgørelse. Lunden 0 kr.

Transporttilskud ponyer:
Der ydes et transporttilskud til ponyer, der startmeldes til DM-matchen på 500 kr. for ponyer fra
Jylland/Fyn og Bornholm, og 200 kr. for ponyer fra Sjælland og Nykøbing (Lunden 0 kr.). En pony skal
påregnes at starte i to DM-løb på dagen.

Med forbehold for rettelser.
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