
 
 
 
Til  
 
Travforbund -travlag og andre som vil støtte oss! 
 
Vi arrangerte Trekamp og hel ponniløpsdag i 2017 på Klosterskogen og 2018 i Drammen, 
dette ble en kjempesuksess! 
I 2019 skal dette være på Biri Travbane. 
Tusen takk til dere som støttet oss i fjor. Dette er ett like viktig arrangement som 
ponnilandsleiren. Dette arrangeres i stedet for ungdomssamling i ponnitravet. Ungdommene 
selv ønsket å gjøre noe, hvor de kunne ha med sin ponni og da laget vi denne samlingen med 
Trekamp og hel ponnidag. 
 
Trekamp er lagkonkurranse i tre deler, Quiz (kunnskap) Agility (forhindringsløype) og løp. 
 
I år blir dette arrangert på Biri Travbane blir det hel ponniløpsdag med ca. 13 løp, hvert løp 
koster oss ca. 3500 kr.  
I tillegg må vi betale funksjonærer/veterinær/helsepersonell på løpsdagen med totalt ca. 
40000 kr.  
Selve samlingen Trekamp med mat og overnatting for 4 personer fra hvert forbund (3-1 
lagleder) har en kostnad på 110 000 kr. DNT selv legger i 100 000 kr til samlingen, mens vi 
har egenandel på 1000 kr pr forbund. I tillegg kjører vi en egenandel på 100 kr pr løp for 
deltagerne. 
 
Vi trenger støtte til dette i år også. Håper dere har noen kroner til rekrutteringsarbeidet. 
Vi lar summen stå åpen og dere velger selv hvor mye dere har anledning til å støtte med.  
Men skriv gjerne om dere ønsker noe spesielt. Vi setter navn på dekken og løp etter ønske 
fra dere. 
 
Er dere på Facebook så søk opp Trekamp hel ponnidag, så ser dere bilder og filmer fra 2018. 
Send en mail til undertegnede om dere har mulighet til å støtte oss. 
Vi har egen sponsorliste på ponnitravet.no, en takkeliste til våre sponsorer.  
 
Støtten settes inn på konto: 8200.01.81303 og merkes «sponsing trekamp/ponnidag Biri».  
Hvis vi får respons fra dere tidlig, er det lettere å planlegge og tilrettelegge.  
Hadde vi kunnet få en tilbakemelding innen 20. mars, hadde det vært flott! 
Bare å ta kontakt med undertegnede om dere lurer på noe, eller vil komme med noen 
innspill. 
 
Håper forbundssekretærene sender dette til alle travlag i sitt forbund. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tove Onshuus 
Ponniansvarlig|Prosjekt travskole I Det Norske Travselskap 
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