Oslo 7. januar 2022

Høringsdokument.
Viktig at ponniutvalgene har temamøte rundt dette så alle aktive får informasjon og kan være med å
si sin mening. Resultatet av høringen sende Tove Onshuus senest 10. februar 2022. Deretter blir det
saken sendt DNT styret.

Ønske om å gjennomføre kriteriet og derby for ponnier i Norge
Midt Norge travforbund har ønske om at Det Norske Travselskap skal arrangere kriteriet og Derby for
ponnier på lik linje som Sverige. Med oppstart året 2023 sen høst, på Varig Orkdal Arena.
Begrunnelse: Ponnimaterialet begynner å bli lite. Raske eldre ponnier er veldig dyre. Ikke alle har råd
til dette. Men at det å begynne med ungt og nytt materialet kan være spennende. Unge ponnier er
ofte rimeligere i innkjøp, men krever mer jobb. Har man løp som Kriteriet og Derby som ett mål blir
det mer givende å gå på denne jobben.
Kriteriene for uttak gjelder både Kriteriet og Derby, gjelder for både kategori A og B.
Alternativ 1 for uttak:
Ponnien må være registrert i raseforening Norge eller Sverige og være renraset.
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Være 3 år i Kriteriet året
Være 4 år i Derby året
6 plasser er forbeholdt ekvipasje med norske eiere pr. 31.12. året før arrangementet.
6 plasser er åpne for ekvipasjer med Svenske eiere og kusker.
Alle tas ut etter de 6 raskeste Norske ekvipasjer som melder og det samme gjelder de
6 raskeste Svenske ekvipasjer som melder. Det er ikke uttaksløp. Alle tas ut etter
raskeste rekord uansett startmetode auto eller volte.
Fylles ikke kvotene opp kan det motsatte land få med flere deltagere.
Kategori A har distanse 1640, autostart. Poengskala 2500-1250-800-650-500-(400)
Kategori B har distanse 2140, autostart. Poengskala 5000-2500-1650-1250-1000-(700

Alle vinnere får dekken, krans, pokal og gavepremie (tilfaller ponniens eier). Hederspremie til
oppdretter og kusk. Alle andre deltagere får rosett-hederspremie-gave.

Alternativ 2 for uttak er:
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•
•

4 norskfødte ekvipasjer hvor ponnien norskeide.
4 med norske eiere av svenskfødte ponnier
4 svenske ekvipasjer som er svensk født og svenskeid.
Alle tas ut etter raskeste tid av de som melder.
Fyller ikke landet opp sin kvote kan motsatte land få med flere.
Alder, distanse, autostart og poengskala og premier er det sammen som første
alternativ.

Reglene skal opp til evaluering etter 3 år
Dette arrangementet vil ha en kostnad på premier/arrangement på ca. 80 000 kr. Arrangør skal
skaffe sponsor som dekker inn minst 50% av utgiftene. Resterende støttes fra DNT rekruttering.
Konklusjon:
Støtter dere nytt arrangement?
Hvilke uttaksformer støtter dere?
Kommentarer:
Sak 2: Norgesmesterskap for ponniekvipasjer kategori A endres til rase Shetlandsponnier.
Gjelder fra arrangement sen sommer 2022.
Begrunnelse: Vi har Shetlandsponnier som har vokst over sin kategori grense 107 cm. De har aldri
mulighet til å starte NM for ponnier i kategori BCD. Men ponnier av rasen gotlandsruss som har vokst
over sin grense på 130 cm får starte i BCD NM.
Uttaket i begge klasser, 12 raskeste tider satt i Norge, der den ene rasen blir urettferdig avvis om
man er litt for stor for rasens standard mål. Standard mål Shetlandsponni 107,0 cm. Gotlandsruss
130,0 cm.
Konklusjon:
Støtter dere endringen?
Kommentar:
Svar på hva hvert forbund/ponniutvalg tenker om dette sendes inn senest 10. februar 2022. til e-post
tove.onshuus@travsport.no
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