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Billund Pony Travklub 

Billund Pony Travklub holder til på Billund Trav, og er en klub for piger og drenge, der elsker at være sammen om deres 

ponyer. I vores travskole lærer du primært at køre ponyvæddeløb, men derudover er der bl.a. undervisning i hestens 

anatomi og eksteriør. 

Har du ikke selv en pony, har ponyklubben 2 ponyer, du kan bruge på delebasis med nogle af de andre elever. Vi har 

også seletøj og vogne, som du kan låne af foreningen. På den måde kan du finde ud af, om det er noget for dig, og er 

det det, så vil du sikkert selv have din egen pony en dag. Super ikk`? 

Der er regler for dig – som kusk 

Vi har plads til alle børn og unge i alderen 6 til 25 år. 

For at du må deltage i løb skal du have en ponylicens (=kørekort) og mindst være 8 år. og det får du ved at deltage i 

teoritimer og træningsdage på travbanen. Her lærer du om sikkerhed og regler for ponytrav. Så skal du også vise, at du 

har en styrbar pony. Herefter er du klar til at blive godkendt i et prøveløb. Alle ponyer og kuske skal være godkendt i 

prøveløb for at deltage i ponyløb. Det lyder spændende ikk`? 

Sæsonstart i marts 

Sæsonen starter i marts måned og varer frem til midt i december. Hvorefter ponyer og kuske har en god lang jule- og 

vinterferie. Der startes med fællestræning en hverdags aften samt evt. efter aftale lørdag i weekenden. I hele denne 

periode bliver der kørt væddeløb, der afvikles i forbindelse med, at de store heste også kæmper på Billund Trav.  

Vi har undervisning hver mandag fra kl. 18-20 og hver lørdag efter aftale. 

2 store ponytrav arrangementer i Billund i årets løb og flere større løb i resten af Danmark  

I Billund Pony Travklub, er der ud over almindelige ponyløb også 2 store arrangementer. ”MINI Sprintermesteren” og 

”Billund Pony Julefræs”. 

I løbet af sæsonen køres der også løb på andre væddeløbsbaner i Danmark. Det største er Danmarks Mesterskabet i 

Ponytrav. Det går på skift rundt på landet travbaner. 

Leg, sjov, sport, samvær, familie og venner – 

-det er hvad der også er i Billund Pony Travklub, som blev startet i 2012, og i dag er det en af de bedste ponytrav-

klubber i Danmark.. 

 

Ses vi?....Vi glæder os i hvert fald til at byde dig og din familie velkommen.  

 

Iben Engholm & Hugo Willumsen 

Kontak os på billundponytravklub@gmail.com eller 888 112 04 
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