
 

 

 

 

 

 
 

Oslo 8.02.2019 

 

 

 

 

Til 

Alle kontaktpersoner for Nordisk Mesterskap 2019 

Finland 

Sverige 

Danmark 

 

Invitasjon og informasjon om Nordisk Mesterskap 2019. 

 

Norge vil arrangere Nordisk Mesterskap på Momarken travbane (Østfold) 29. juni. Dette er på 

en V75-dag og begge løpene går på samme dag.  

 

Vi inviterer til middag (taco buffet) og presentasjon av deltagere fredag kveld 28. juni kl 19.00. 

Det Norske Travselskap dekker mat til kusk og en foresatt fra alle land. Men alle er 

velkommen og vi kommer med informasjon om pris til andre litt senere. Alle er velkommen til 

en hyggelig kveld. I tillegg har vi enkel servering under premieutdelingen. Premieutdeling vil 

være 1 time etter siste Nordiske løpet. Vi må ha påmelding til bespisning fredag kveld, fra alle 

landene innen 15. juni. 

 

Alle må ha med egen fòr til sine ponnier. Husk også vannbøtte. Alle må tømme boksene for flis 

før de reiser. 

 

Når det gjelder overnatting er Scandic Hotell Brennemoen nærmest. Link til hotellet: 
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/mysen/scandic-brennemoen   

https://www.scandichotels.com/hotels/norway/mysen/scandic-brennemoen


 
 

Bestill rom på denne e-post. brennemoen@scandichotels.com Dere må oppgi avtalekode 
Momarken travbane/Det Norske Travselskap. Enkelt rom 890 kr og dobbeltrom 1090 kr. 
89047 64 87 90 00 
Det lønner det seg og bestille rom tidlig da det er ferie tid hos oss. Hotellet ligger 6 min med 

bil fra travbanen. Andre hoteller ligger langt unna. Ett rett ved banen men av erfaring har 

dette en lav standard. 

 

 

 

 

 

Vi holder samme proposisjoner som tidligere år. 

A ponnier kan ikke ha gått raskere enn 2.30 pr. 1. juni 2019 uansett startmetode, løpet er 

1609m og autostart. Hvert land kan ta ut inntil 3 deltagere. 

 

B ponnier kan ikke ha gått raskere enn 1.45 pr. 1. juni 2019 uansett startmetode, løpet er 

2100m og autostart. Hvert land kan ta ut inntil 3 deltagere. 

 

I Norge er det ikke lov med pengepremier til barn/ungdom.  

Men vi lover flotte premier! 

Vi har aldersgrense 13 år for store mesterskap. Dette er en idretts lov i Norge. Alle kusker til 

Nordisk Mesterskap må minst fylle 13 år i 2019 og ikke være eldre enn 21 år i 2019. 

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon senere, men da er dere informert om de viktigste 

tingene. Husk å bestille hotellrom tidlig. 

 

Kontaktperson Tove Onshuus tlf 992 36 979 e-post: tove.onshuus@travsport.no  

Påmeldinsfrist 15. juni til Tove. 

 

Velkommen til Norge og Momarken travbane! 

 

Mvh 

 

Tove Onshuus 

Ponniansvarlig/Prosjekt travskoler 

Det Norske Travselskap 

www.ponnitravet.no www.travsport.no  
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