
 

 

 

Invitasjon hel ponniløpsdag 8. april 

 

Sted: Drammen travbane 

Stevnestart: kl 10.45 

Første løp: kl 11.00 

Starts kontingent: 100 kr pr løp. Betales til konto: 8200.01.81303 senest 26. mars, merkes 

ponniens navn. 

Frist for påmelding: 26. mars kl 15.00 

Du kan kjøre to løp denne dagen om du har en godt trent ponni. Altså en ponni som er i god 

løps skikket stand. Om ponnien blir strøket av veterinær, blir ikke beløpet tilbakebetalt. 

 

Viktig at du melder ett løp i del 1 og ett løp i del 2 om du skal kjøre to løp. Hvis du kun skal 

kjøre ett løp, spiller det ingen rolle hvem del du velger.  

Alle volteløp blir handikappet etter fjorårs beste og 4 siste starter, har ikke ponnien fjorårs 
beste, tar systemet automatisk rekord og 4 siste starter.  

Påmelding/spørsmål til tove.onshuus@travsport.no Tar imot påmeldinger fortløpende fram 
til 26. mars kl. 15.00 

Her er proposisjonene: 

DEL 1 
Løp 1 BCD – strek 2,40 volte 1300m 

Løp 2BCD_ strek 2.05 volte 1700m 

Løp 3 A – strek 3,50 stengt 3,00 volte 1300m 

Løp 4 A – strek 3,00 stengt 2.44 auto 1300m 

Løp 5 A – strek 2,45 volte 1700m 

Løp 6 Trekamp A løp løp invitasjonsløp 1700m 

Løp 7 Trekamp BCD løp invitasjonsløp 1700m 
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DEL 2 

løp 8 Supernorsken Shetlandsponnier strek 3.20 norskfødte, volte 1300m 

Løp 9 BCD – strek 2,40 volte 1700m 

Løp 10 BCD – strek 1,55 volte 1700m 

Løp 11 BCD – strek 2,15 stengt 2,00 auto 1700 

Løp 12 ABCD – strek 3,20 stengt 2,30 volte 1300 

Løp 13 A – strek 2,30 auto 1700 

Løp 14 A – strek 3,00 volte 1700 

Løp 15 A – strek 3,40 stengt 3,00 volte 1300 

Vi tar forbehold om endring i proposisjonene om for få meldte eller for mange i samme løp. 

Stall Kafeteriaen vil være åpen mellom kl. 11.00 - 15.30 

 

Håper vi ser mange av dere denne dagen  

 
Med vennlig hilsen 

 

Tove Onshuus 

Ponniansvarlig 

Det Norske Travselskap 

  

 


