
Rogaland Travforbund og Rogaland Travforbunds Ponniutvalg inviterer til  

på Forus Travbane 
lørdag 12. oktober 2019 

 
 

Informasjon og proposisjoner: 
 
Alle volteløp handikappes etter års beste og fire siste starter. I autoløp er det årsbeste som er gjeldende. 
Løpene stenges ved gjennomsnittstid, ikke rekord. 
 
Startavgift: Kr. 100,- pr. løp. 
 
Denne dagen er det lov å kjøre to løp. Det kan velges ett løp fra gruppe 1 og et løp fra gruppe 2, eventuelt 
et eller to fra gruppe 3.  
Dersom ponnien ikke er trent for to løp, velger dere ett løp. Hvis baneveterinær trekker ponnien fra løp blir 
ikke startavgift tilbakebetalt. Baneveterinær har rett til dette om ponnien ikke er i løpsskikket stand til to 
løp. 
 
Vi forbeholder oss retten til å endre eller slå sammen løp. Dette for å få flest mulig med i hvert løp. Vi 
setter sammen så gode løp vi kan klare, husk at vi har mange og ta hensyn til. 
 
Påmelding sendes til lisakristin.johannessen@rikstoto.no 
 
Frist for påmelding er 01.10.2019 
 
Betal til kontonummer: 3520.33.93227 innen 01.10.2019. 
 
Spørsmål til Kicki Helle tlf. 938 20 070 
 
Eventuelt overnatting: 
 
Scandic Stavanger Forus 
 
Priser: 
Enkeltrom: kr. 830,- 
Dobbeltrom: kr. 930,- 
Trippelrom: kr. 1040,- 
 
 
Bookingkode:  D000031672 
www.scandichotels.com 
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Gruppe: 1 
 

Løp: Kategori: Startmetode: Strek: Stengt ved: 
(snitt tid) 

Distanse: 

1 A Volte 4.00 3.15 1000m 
2 A Volte 3.20 2.50 1000m 
3 A Volte 2.55 2.35 1600m 
4 A Volte 2.40  1600m 
5 BCD Volte 3.10 2.20 1600m 
6 BCD Volte 2.30 2.00 1600m 
7 BCD Volte 2.05  1600m 

 
Det er kun lov å velge ett løp fra Gruppe 1 pr. ponni. (Husk å sette på alternativ) 
 
 
Gruppe: 2 
 

Løp: Kategori: Startmetode: Strek: Stengt ved: 
(snitt tid/ 
årsbeste) 

Distanse: 

8 A Volte 3.50 3.00 1000m 
9 ABCD Auto 3.10 2.50 1090m 
10 ABCD Auto 2.50 2.35 1600m 
11 A Auto 2.40  1600m 
12 BCD Auto 2.40 2.20 1600m 
13 BCD Auto 2.25 2.10 1600m 
14 BCD Auto 2.15 2.00 1600m 
15 BCD Auto 2.05  1600m 
16 ABCD Volte 2.50  1600m 

 
Det er kun lov å velge ett løp fra Gruppe 2 pr. ponni. (husk å sette på alternativ) 
 
 
Gruppe 3: (Fra Gruppe 3 kan man velge to løp om man vil) 
 

Løp: Kategori: Startmetode: Strek: Stengt ved: 
(snitt tid) 

Distanse: 

17 ABCD – 
Monte 

Volte 3.00  1000m 

18 Travskolecup* 
ABCD 

Volte 3.10 2.30 1600m 

19 Lyngshestløp Volte   1600m 
20 Rekruttløp** 

ABCD 
Volte   1000m 

 
* Travskolecup: Hver travskole har to reserverte plasser i løpet. Ponni fra Travskolen har fortrinnsrett. Kusk 
skal være og/eller tatt lisens ved Travskolen. Har man ponni kan man sende kusk som har tatt lisens på 
Travskolen og/eller er elev med egen ponni. Om en Travskole ikke kan sende noe vil resterende plasser 
fordeles på de som kan møte. 
**Rekruttløp: Deles ved nok påmeldte! 
 



 
 

Påmeldingsskjema 
Påmeldingsfrist 01.10.2019 

 
Ponni 1 navn:  Kategori:  
Løp 1:  Reserve løp 1:  
Kusk løp 1:  
Løp 2:  Reserve løp 2:  
Kusk løp 2:  

 

Ponni 2 navn:  Kategori:  
Løp 1:  Reserve løp 1:  
Kusk løp 1:  
Løp 2:  Reserve løp 2:  
Kusk løp 2:  

 

Ponni 3 navn:  Kategori:  
Løp 1:  Reserve løp 1:  
Kusk løp 1:  
Løp 2:  Reserve løp 2:  
Kusk løp 2:  

 
Overnatter (ponni): fredag- lørdag:  lørdag – søndag:  

Allergier (mat – lørdag): 

Tilhører forbund:  

Kommentar/merknader:  

 

 

 

Kontaktperson/ansvarlig foresatt:  
Telefon:  
E-post:  
Ansvarlig for ponni (merkes boksen):  
Telefon:  

 

Påmeldingsskjema sendes lisakristin.johannessen@rikstoto.no. (Bekreftelse på mottatt sendes) 
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Diverse informasjon: 
Det koster kr. 100,- pr. ponni pr. natt og overnatte, inkl. flis. Kryss av for overnatting. 
 Husk å ta med eget for og vannbøtte.  
Foring av ponnien er den enkeltes ansvar.  
Husk å skrive på hvem som er ansvarlig for ponnien under oppholder. Navn og nummer noteres på ponniens boks. 
 
Det serveres lunsj i pausen midt på dagen i Travkroa (over vekta). Alle deltagere får et gratis måltid. Travkroa er åpen 
for alle fra kl. 10.00, og selger både kald og varm mat, snacks, kaffe, kaker + +. 
Husk og gi beskjed om allergier (eget felt på første side). 
 
 
Rekruttløp: 
Kusker under 8 år må kjøre sammen med en voksen med kategori A ponni. Det samme gjelder for kusker under 12 år 
som kjører BCD ponni. Rekruttløpet er for barn uten lisens. 
Arrangør forbeholder seg retten til å kreve at det blir med en voksen, eller at ekvipasjen strykes dersom det ikke ser 
forsvarlig ut. Ponniene i Rekruttløpet kan gå i roadcart, men utstyrsreglementet gjelder ellers. 
Rekruttløpet deles i to ved mange påmeldte, og handikappes skjønnsmessig. 
Ponniene trenger ikke være registret i DNT, men må være vaksinert.  
 
 
Rengjøring: 
Alle bokser skal rengjøres etter bruk. Vi kommer til å sende ut et gebyr på kr. 200,- ved dårlig rengjorte bokser. 
Boksene skal tømmes helt for flis. 
 
 
Tidsskjema: 
Tidsskjema settes opp når en ser hvor mange løp det blir.  
1. løp starter kl. 11.00, og det vil være en times pause midt på dagen. 
 
 
 
 


