Det kræver ikke en særlig slags pony for at
være med. I alle løb er ponyerne delt ind efter
størrelse og hurtighed. Alle får chancer for at
vinde. Din pony skal være vaccineret. Medbring
Vaccinationskort første gang du starter.

Væddeløbene afvikles enten med sulky(vogn)
eller som ridetrav. Prøveløb er det første du skal ud
i med din pony. Her tjekkes om din pony er styrbar.
Bliver I godkendt deltager I samme dag i et
almindeligt løb dag dog uden for præmierækken.
Deltagelsen er gratis.(Fordi vi skal have en ide om
hvor hurtig pony er før den kan placeres i forhold
til de øvrige ponyer).Så næste løbsdag er I med
nøjagtig lige som de øvrige deltagere.

Der er tranporttilskud når man starter på andre
baner ved DM o.l.
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Antallet af præmier er selvfølgelig afhængig af
antallet af startende ponyer i hvert løb.

Licensprøve er noget som du skal bestå i løbet
af den 1. sæson. Du får tilsendt løbsreglementet når
du melder dig ind. Det du skal vide er bl.a. noget om
hvilke regler der gælder når man kører eller rider.
Vi sørger for at du får grundig vejledning undervejs.
Husk du er altid velkommen til at spørge.

Har du yderligere spørgsmål, så ring til:
Bjørn Kristensen
86 92 66 16
Carsten Sandberg
20 16 75 03
Niels Holmer
40 40 66 86
Jørgen Nielsen
86 29 94 49
Niels Chr. Larsen
75 34 42 38
Jess Seiersen
86 27 18 21
Eva Borg
86 29 45 81

Der konkurreres efter regler som ligner de
regler, som man har på de store væddeløbsbaner.
Der er ca. 4-5 travløb og 2 ridetravløb pr. løbsdag.

Eller se www.jpvf.dk
Eller besøg Ponybanen på Vilhelmsborg
Bedervej 101, 8320 Mårslet.
Alle er velkomne – også uden pony.
Altid gratis adgang.

En gang om året køres der om de Jydske
mesterskaber.Denne ene gang om året startes der på
linie, d.v.s. ponyerne er kun opdelt efter størrelse,
og den hurtigste pony i hver klasse bliver Jydsk
Mester. Vinderne går videre til det årlige
Danmarksmesterskab, som afvikles på skift mellem
ponybanerne i Danmark.

Medlemskontingent pr. år: 100,Startgebyr pr. løb : 15,-

Jydsk Pony Væddeløbsforening
Er stiftet i 1970 og har siden 1972 holdt til på
Skanderborgvej i Viby, fra sommer 2004 ved Vilhelmsborg.
Foreningen har en bestyrelse, som står for banens
aktiviteter.
Der afholdes generalforsamling en gang årligt, hvor der
bl.a. er valg til bestyrelsen.

