
Trekamp Drammen 6.-8. april 2018-04-07 
 
Tidlig fredag morgen startet fire hestetransporter med sju ponnier fra trøndelag reisen til 
Drammen travbane for årets trekamp. Trekampen er en årlig konkurranse mellom alle 
travforbundene i Norge, og Midt-Norge Travforbund stilte med to lag. Lag sør besto av 
lagleder Janne Riseth og ekvipasjene Siril Riseth – Skorpan C.C., Mali Simonsen – Polover, og 
Harald Gisnås Holum - Asplistjerna. Lag nord besto av lagleder Anne Mette Berg-Christiansen 
og ekvipasjene Maren Grenne – Gårder’s Cloudberry, Liv-Anita Iversen – Axtorps Diore, og 
Ailin Berg-Almaas – Frost F.L. Med på turen var også Erik Bylund – Guldhagens Emrys, og 
foresatte til utøverne. Totalt var vi 14 personer i reisefølget. 
 
Etter ankomst fredag, og mennesker og dyr var innkvartert på hotell og i stall, startet 
trekampen med en quiz. 32 spørsmål senere ble stillingen 3.plass til lag nord og 5.plass til lag 
sør. En god start for begge lag, som ga et godt utgangspunkt for resten av helga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag startet med et foredrag om hestevelferd, sykdommer og 
dopingreglement med sjefsveterinær i DNT; Anne Wangen. Et 
viktig tema og et foredrag vi alle lærte mye av. På ettermiddagen 
var det duket for agility-konkurranse, og utøverne våre fikk prøve 
seg på en arena som er litt annerledes enn de vante travløpene. 
Barn/ungdommer og ponnier viste her stor allsidighet, og 
imponerte voldsomt. Den som imponerte aller mest var Mali 
Simonsen og Polover, som knuste konkurrentene og vant øvelsen 
overlegent. Det ga dermed seier til lag sør, lag nord med Ailin Berg-

Almaas og Frost F.L. ble nr. 5. Etter de to 
første konkurransene var den foreløpige 
stillingen 2.plass til lag sør og delt 3.plass 
til lag nord. Etter en felles middag lørdag 
kveld, ble det foretatt premieutdeling for 
de to første delkonkurransene. 

 
 



Søndag var hel løpsdag med hele 15 ponniløp på programmet. Alle ekvipasjene våre startet 
to løp hver denne dagen, og det ble mange spennede oppgjør. I trekampløpet kat. A kjørte 
Siril og Skorpan C.C. inn til en flott 4.plass for lag sør, og med km.tid 2.25,1 ble Skorpan C.C. 
også dagens raskeste A-ponni. Maren og Gårder’s 
Cloudberry kom inn på plassen bak, og ga en super 
5.plass til lag nord. I trekampløpet kat. BCD kjørte 
Liv-Anita og Axtorps Diore inn til en 6.plass for lag 
nord, og Mali og Polover fulgte rett bak til 7.plass 
for lag sør. Sammenlagt etter alle 
delkonkurransene ble det til slutt en flott 
andreplass i trekampen til lag sør, og lag nord 
endte på delt tredjeplass.  
Et resultat som alle sammen er strålende fornøyde med og veldig stolte av! 

 
I tillegg til gode prestasjoner i trekampen fikk vi se at de trønderske 
ekvipasjene utøvde stor sport denne dagen. Harald Gisnås Holum 
kusket Asplistjerna inn til seier, og tok med det sin første seier i 
karrieren. Det var et stort øyeblikk for oss alle å bivåne Haralds 
foreløpig største dag på travbanen. I tillegg til seieren tok Harald og 
Asplistjerna en flott fjerdeplass i sitt andre løp for dagen.  
 
 

En annen meget sterk prestasjon kom da Maren Grenne 
kusket Gårder’s Cloudberry inn til 2.plass i supernorsken, et 
løp for norskfødte shetlandsponnier. Km.tiden ble meget 
sterke 2.40,8, og med det satte de norgesrekord for 4-årige 
hopper kat. A – for andre gang på en uke!  
 

 
Ailin Berg-Almaas og Frost F.L. startet dagen med en flott 
andreplass. I sin andre start klatret de helt til topps og sørget 
for den andre trønderseieren for dagen, til stor jubel i leiren. 
 
 
 

 
Siril Riseth og Skopan C.C. ville ikke være noe dårligere, og fra langt 
tillegg hentet de konkurrentene en etter en og vant dagens andre løp 
på mesterlig vis. Den tredje trønderseieren var et faktum, og 
trønderleiren var i ekstase! 
 
 
 
Mali Simonsen og Polover gikk et autoløp i sin start nummer to, og ble nummer fem på 
årsbeste tid. Formen er i anmarsj, så ekvipasjen blir spennende å følge utover sesongen.  
Liv-Anita Iversen og Axtorps Diore knep tredjeplassen i sitt andre løp, og 4-årshoppa tegner 
til å bli en riktig god ponnitraver. 



 
 
Opptur ble det også for Erik Bylund og Guldhagens Emrys, som 
med årsbeste tid gikk inn til fjerdeplass i sitt første løp. I sitt 
andre løp som var med autostart endte de som nummer 8, og 
alt i alt ble det en bra dag også for denne ekvipasjen. 
 
 
 

Etter at premieutdelingen fra løpsdagen og trekampen var overstått, 
satte trønderne snuten hjemover igjen. Vi laglederne er takknemlige 
for å ha fått muligheten til å være med på dette arrangementet. Vi er 
veldig imponert over og stolte av alle utøverne våre, og det er spesielt 
gledelig å se på samholdet dem imellom. Alle blir inkludert i gjengen, 
og de heier på hverandre og koser seg sammen. Vi ønsker også å rette 
en takk til DNT og Tove Onshuus som sørger for at slike arrangement 
blir gjennomført, det betyr mye for rekrutteringen og gleden av å være 

en del av ponnitravet i Norge. Småslitne men meget fornøyde med helga gikk hjemturen 
som en drøm, og vi gleder oss allerede til neste tur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilsen Anne Mette Berg-Christiansen og Janne Riseth 


