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Matcher: 

Den 18. september kørte vi for første gang matchen Ungarn-Sverige-Charlottenlund, desværre 
blev løbet lagt som dagens sidste, hvilket betød at vores sociale arrangement blev spoleret. Til 
løbet skulle der bruges 4 danske ekvipager, samt 8 heste til de ungarske og svenske heste. Det 
viste sig at særdeles vanskelig at fremskaffe 8 heste selv med forhøjet præmiesum og 
transporttilskud, Der var således 6 ud af feltets 12 heste som kom fra andre baner, Nykøbing, 
Odense, Århus og Visby i Sverige. Vi må erkende at disse matcher med 3 parter, hvor vi skal 
skaffe 8 heste til de gæstende kuske kræver en særlig indsats for at få det nødvendige antal heste. 
 
Til matchen Åby-Bjerke-Lunden som køres den 5. november bliver der ekstra forhøjet præmiesum, 
Der bliver således 7 præmier (10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-1.000-1.000) og 500 kr. i transport 
tilskud til udplacerede heste. Vi håber derfor at dette løb udskrevet som 2000a højst 110.000 kr. 
nemmere kan samle det nødvendige antal tilmeldinger.  
 
Til SweDan Cup den 22. oktober har vi heldigvis ikke dette problem for svenskerne kommer med 
egne heste. De danske ekvipager udtages blandt de til tilmeldte efter de normale principper, egen 
kørte har fortrin og derefter point. 
 
Planlægning: 

Foreningen har afholdt møde med både direktøren for Lunden (Michael Juul) og sportschefen i 
Sport & Udvikling (Flemming Sunn). Begge møder der omhandlede planlægning af 2017 var meget 
givtige, der var stor forståelse og imødekommenhed for de forslag og ønsker vi havde. 
 
Indenfor meget kort tid vil proportionerne for en nyt stort amatørløb på Lunden blive introduceret. 
Løbet vil blive udskrevet med forfeits, flere indledende afdelinger, finale og trøstfinale. 
 
Der vil blive udskrevet nogle hesteejerløb, ligesom der fremover vil live udskrevet amatørløb over 
1600 og 2500 meter med jævne mellemrum. 
 
Som en meget væsentlig ting blev det aftalt at køre amatørhandicap på alle løbsdage uden 
specielle arrangementer, dette også for at maltamodellen, som trådte i kraft den 1. oktober, får en 
reel mulighed for at virke efter hensigten. 
 
Maltamodellen: 

Reglerne, som de er ved opstarten d. 9. oktober. 
Vi følger nøje med i udviklingen i de enkelte hestes point og indvundne præmier i det nye system. 
Hvorved vi får et omfattende statistisk materiale til brug for evaluering af pointskala og inddeling i 
løbene. Således at vi kan tilpasse systemet hvis det viser sig nødvendigt. Samtidig vil vi være i tæt 
dialog med jer som deltager, så gode og dårlige oplevelser kommer med i overvejelserne. 
 
Pointregler for handicaptravløb på Charlottenlund: 
Alle startmeldte heste gives et pointtal af formberegneren. Dette pointtal tillægges eller fratrækkes 
point for hver start i handicaptravløb på Charlottenlund (dog kan formberegneren give hesten et nyt 
pointtal, hvis den starter 3 eller flere gange i træk i andre løb end handicaptravløb på 



Charlottenlund). Pointtallet for hesten kan aldrig komme under 0. Ved pointtildelingen svarer 0 
point til at hesten forventes at kunne 1.20,0 eller langsommere på 2000 meter i voltestart. 
 
Point tildeles/fratrækkes efter hvert handicaptravløb efter følgende skala: 
25-15-10-8-6 – derefter minus 5 point til alle øvrige startende heste. 
 
Formberegneren afgør efter startmeldingerne, hvor tallet for tillæg lægges i det pågældende løb. 
Tillæg i løbene gives for hver 25 point: 
Et eksempel kan derfor være: 
00 meter = 0-40 point 
20 meter = 41-65 point 
40 meter = 66-90 point 
60 meter = 91-115 point osv. 
 
Der kan endvidere (på længere sigt – såfremt hestematerialet tillader det) afvikles/udskrives 
autostartsløb for heste med X til Y point osv. – ligesom der ved evt. løbsdeling vil kunne tages 
sportslige hensyn. 
 
Pointene bogføres løbende – og vil blive offentliggjort på danskhv.dk. Systemet indføres i 
forbindelse med løbsdagen den 9. oktober. Evt. tvivlstilfælde afgøres af Sport & Udvikling. 
 
Ved spørgsmål eller lignende kan man henvende sig til Jørgen Sthelis fra Charlottenlunds 
Amatørklub på 24214737 eller Sport & Udvikling på 88811222. 
 

Julefrokost lørdag den 10. december i Tutten på Skovbo, program kommer 
senere, men sæt tid af i kalenderen allerede nu. 
 


