
divisionsfinaler ponny 

Samla poäng i divisionsloppen. - Finaler på fyra banor
I varje lopp som körs i klass III, klass II, klass I, Bronsdivisionen, Silverdivisionen  samt  Guld
divisionen  utdelas  30128643 poäng till de sex främst placerade hästarna samt 1 poäng till övriga 
diskvalificerade och odistanserade ponny, vilka fullföljer loppet. De  som  efter  försökstävlingarna  
uppnått  högsta  sammanlagda poängtal går till final i respektive klass/division. 

Sommarens divisionsfinaler körs i Tingsryd och Östersund 2527 juli  
för ponny som kvalificerat sig under perioden 1 mars20 juli. Höstens  
divisionsfinaler körs på Färjestad och Hagmyren lördag 18 oktober,  
för ponny som kvalificerat sig efter den 20 juli

Arne
Stryk över



  Montéregler ponny
2014 införs en maxlängd för ryttare i montélopp i ponnytravet
Kat A. Ryttare 8-15 år, max 47 kg, högst 147 cm. Kat B. Ryttare 10-25 år, max 60 kg, högst 160 cm.

Vägning: Ryttaren vikt räknas inklusive klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör såsom viktvojlock eller 
annan vojlock (mankskydd). I klädsel ingår även handskar, nummermössa och spö. Nummervojlock, förbygel/brösta, 
halsring och t.ex. skitlapp räknas som tillbehör till sadel och ska med upp på vågen. 

Mätning: Ryttaren mäts, utan skor och hjälm, stående med häl, stjärt, axlar och  
huvud i kontakt mot en vägg. I gränsfall (upp till 2 cm över maxgräns) tillåts  
ryttaren rida tävlingsdagen samt ytterligare en månad efter första dokumenterad  
mätning över maxgräns. Vid avvikelse mer än 2 cm får ryttaren inte delta i loppet. 



ReglementesändRingaR ponny 

Ponnytravet får en del nya regler 2014 - Här är några.
aStrykning får bara göras av veterinära skäl, transporthinder (i vissa fall), banförhållanden eller 
tränarskifte. De flesta strykningsorsaker ger tio dagars startförbud.

aSlagrem eller sökerhetsvagn obligatoriskt i sulkylopp.

aNya montéregler med längdgräns för ryttare.

aTravarhälsan, som införts vid tävling med varmblod och kallblod,  
gäller inte för ponnytrav men är ändå bra att använda som en checklista  
inför start med din ponny. Glöm inte hästpasset!



  Säkerheten främSt

Slagrem eller säkerhetsvagn obligatoriskt i ponnytrav
I sulkylopp i ponnytravet ska häst vara utrustad med slagrem eller s.k. säkerhetsvagn.

Med säkerhetsvagn menas en sulky eller sulkett utrustad med sparkbåge eller motsvarande. Vid 
användning av alla andra vagnar ska ponnyn vara utrustad med slagrem, och kan givetvis ha slagrem 
även vid användning av säkerhetsvagn.

I övrigt gäller sulkybestämmelser för ponny som finns på  
www.travsport.se



Kan din häst/ponny inte starta?

Nytt i reglementet om strykning av häst och ponny
Tävlingsreglementet 32§: “I program intagen häst/ponny får ej utebli från start av annat än veterinära 
skäl, transporthinder, banförhållanden eller tränarskifte........ Transporthinder är inte godtagbar stryk-
ningsorsak än under speciella omständigheter och intyg kan då begäras.” 

Grundregeln är att alla strykningar ger 10 dagars startförbud för hästen.  
Detta kan i speciella fall ändras av måldomaren eller banans sportchef  
(motsvarande). Sådant skäl kan t.ex. vara strykning för transporthinder  
eller banförhållanden vid extrema väderförhållanden. 



  travarhälsan för ponny
       Förbered din ponny för tävling på bästa sätt.

Travarhälsan, som införts vid tävling med varmblod och kallblod, gäller inte för 
ponnytrav men är ändå bra att använda som en checklista inför start med din 
ponny. All information om Travarhälsan finns på www.travsport.se. Där kan du 
också se en instruktionsfilm och ladda ner en broschyr om Travarhälsan. 

Det blir ingen särskild kontroll på banan men det är  
naturligtvis ändå viktigt att du, din ponny och din  
utrustning är förberedd på bästa sätt.

OBS! Glöm inte ta med hästpasset till tävlingsplatsen.


