
 

Oslo 14. mars 2019 

 

Velkommen til hel ponnidag på Biri 28. april 😊 

Informasjon og proposisjoner. 

Alle volteløp handikappes etter rekord og 4 siste starter. I autoløp er det rekord som er gjeldende. 

Løpenes stengt ved er snitt tid, ikke rekord. 

 

Startavgift: 100 kr pr løp (gjelder ikke trekampløpene) 

Denne dag kan du kjøre to løp. Du må velge ett fra del 1 og ett fra del 2. Hvis ponnien din ikke er 

trent for to løp melder du kun ett. Hvis baneveterinær trekker hesten din 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 løp/ slå sammen løp. Dette for å få flest mulig med i hvert løp. 

Det er satt opp mye auto i del to. Hvis ikke løpene i auto blir fylt opp byttes de ut med volteløp og 

endrede streker og eventuelt mònte. Vi setter sammen så gode løp vi bare kan klare. Skriv i mailen 

hva du ønsker om ditt løp ikke blir noe av. Husk at vi har mange å ta hensyn til. 

A Shetland løpene er laget for at de Shetlandsponniene som er over høyde 107 cm kan gå med A 

ponniene.  

Vi ønsker påmelding/spørsmål til e-post: tove.onshuus@travsport.no eventuelt ring tlf 99236979 

mellom kl 09.00 og 14.00 

FRIST FOR PÅMELDING: 12. APRIL KL 15.00 

Betal til kontonummer: 8200.01.81303 innen 12. april 2019. Husk å skrive på hva og hvem ponni 

beløpet gjelder.  

Skriv gjerne slik: Hel ponnidag, ponniens navn, kuskens navn, løp del 1 og løp del 2, eventuelt ønske. 

Skriv på ett tlf nr, så du er lett å få tak i. 

 

Del 1 

A Shetland strek 3,40 stengt: 3,00 volte 1100m 

A Shetland strek 3,25 stengt: 2,50 volte 1600m 

A Shetland strek 2,50 volte 1600m 

A Shetland TREKAMPLØP volte, 1600m, strek etter uttak. 
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BCD TREKAMPLØP volte, 1600m, strek etter uttak. 

BCD strek 3,10 stengt 2,20 volte 1600m 

BCD strek 2,30 stengt 2,00 volte 1600m 

BCD 2,05 volte 1600m 

 

Del 2 

A SUPERNORSKEN STREK 3,20 VOLTE 1600M 

A Shetland strek 3,40 stengt 3,25 auto 1100m 

A Shetland strek 3,24 stengt 3,10 auto 1100m 

A Shetland strek 3,09 stengt 2,55 auto 1100m 

A Shetland strek 2,54 stengt 2,40 auto 1100m 

A Shetland strek 2,39 AUTO, 1600m 

BCD SUPERNORSKEN STREK 2,30 VOLTE 1600M 

ABCD strek 3,10 stengt for BCD 2,20 1600m 

BCD 2,30 stengt 2,15 auto 1100m 

BCD 2,14 stengt 2,05 auto 1600m 

BCD strek 2,05 volte 1600m 

Felles premieutdeling etter alle løpene.  

Alle kan finne seg en ledig boks når de kommer. Program fås i vekta. 

Det vil være åpen kiosk på plassen. 

 

Husk at alle må rydde opp etter seg. 

 

Velkommen til Biri alle sammen 😊 

 

Mvh 

Biri gjengen og Tove 

 

 


