
Velkommen til Lofoten Travpark 

 

 Regional ponnileir 7. – 8. august 2020 

 

Denne leiren er åpen for de som tilhører Nord – Norge Travforbund 

Er det andre som er i området på ferie og har ponnien med, er de velkommen til å 

delta. Siden vi er i en litt vanskelig situasjon på grunn av koronasmitten og restriksjoner 

blir dette en kort men hyggelig leir. Vi møtes fredag kveld til felles grilling og sosialt 

samvær med opplading til lørdag. Lørdag vil være en hel ponnidag med løpskjøring 

og flere morsomme aktiviteter. 

 

Når det gjelder overnatting er det fritt opp til enhver hvordan man vil gjøre dette. Vi 

har reservert noen rom på Scandic Leknes. Det vil også være mulig å campe på 

travparken. Ønsker du å campe gir du beskjed ved påmelding. 

 

Det vil være slik at alle har med/kjøper sin egen mat, men at man spiser samlet. 

Fredag og lørdag tar vi fram griller og lørdag har vi premieutdeling for de 

konkurranser og løp som har vært tidligere på dagen. 

 

Vi må ha påmeldinger til alle i hver familie som skal delta. 

Kusk skal alltid ha en foresatt med om den er under 18 år. Vi har gått ut ifra at det i 

snitt er med 3-4 personer pr ponni. Der hvor man trenger å ha med flere så gir dere 

beskjed.  Som sagt må alle meldes på. 

 

Fredag 7. august 

Fra kl. 19.00 Frammøte i hestering. Her får du tildelt boks og deltagere blir registrert 

inn. Felles grilling på kvelden. 

 

 

Lørdag 8. august 

Hel ponnidag. Se løpstilbudene lenger ned. Oppstart kl. 11.00.  

Ulike aktiviteter mellom løpene. 

Felles grilling og premieutdeling på kvelden. 

 



Deltageravgifter: 

500 kr Kusker som skal kjøre to løp + aktiviteter/konkurranse 

300 kr Rekrutter aktiviteter/konkurranser 

Dette betales på Vipps til Totonor og vil dekke noe av utgiftene til arrangementet.  

Slik er påmeldings rutinene. 

Du melder på ponnier og personer til June Reyes e-post: june.reyes@rikstoto.no  

 

Påmelding senest 24. juli 

Her må vi ha navn på ponni og alle deltagere: 

Navn ponni: 

Navn kusk (500 kr): 

Navn rekrutt og hvem ponni den skal kjøre (300kr): 

Navn på foresatte: 

Andre familiemedlemmer som må være med: 

Gi også beskjed om dere vil campe på plassen. 

 

Løpene du kan melde i ligger på ponnitravet.no.  

✓ Disse har navn regional leir Nord-Norge 

✓ Det er kun de som er påmeldt leiren som kan melde. 

✓ Du kan melde i to løp på lørdagen om ponnien er i god løpssikket stand.  

✓ Husk du må velg ett i del 1 og ett i del 2. Vil du kun kjøre ett kan du velge hvor 

du vil. 

Har du problemer her så kan du kontakte Tove på tlf 99236979 eller e-post: 

tove.onshuus@travsport.no 

 

 
 

 

Deltakeravgift betales innen … når startlister foreligger.  

Betal på Vipps til Totonor. VIPPS NR 25205 merkes med Lofoten 

Trenger du annen innbetaling ta kontakt med June. 

 

Vi forbeholder oss retten til endring i løpene ved for få påmeldte eller for fulle løp. 

 

Her er løpsproposisjonene som må meldes.. 

Del 1: 

Proposisjon 1(del 1) ABCD Tussas Æresløp strek 2,30 volte 1600m 

Proposisjon 2 (del 1) ABCD strek 2,50 volte 1600m 

Proposisjon 3 (del 1) ABCD strek 3.20 volte 1100m 

Proposisjon 4 (del 1) ABCD monte 3.20 volte 1100m  

 

 

 

Del 2: 

mailto:june.reyes@rikstoto.no
mailto:tove.onshuus@travsport.no


Proposisjon 5 (del 2) ABCD strek 2,20 volte 1100m 

Proposisjon 6 (del 2) ABCD strek 2,55 volte 1100m 

Proposisjon 7 (del 2) ABCD strek 3,20 volte 1600m 

Proposisjon 8 (del 2) ABCD monte strek 3,30 1300m 

 

Alle volteløp tas ut slik: Uttak snitt tid årsbeste + inntil 4 siste starter. Har du ikke 

årsbeste er det rekord + inntil 4 siste starter som gjelder. 

 

Kjepphest konkurranse (hinderløype) Deles i disse klassene, rekruttklasse og 

lisensklasse A og lisens klasse BCD 

Hesteskokast delt i samme klasse som over. 

Her blir det kåret en sammenlagt vinner i klasse A lisens og BCD lisens. Sammenlagt 

ekvipasje fra løp-hesteskokast og kjepphest konkurranse. 

Alle rekrutter får lik premiering.  

 

Spørsmål rundt løp kan rettes til Tove, helst pr e-post (se e-post adresse lengre opp), 

eventuelt tlf 992 36 979 

Alle andre spørsmål rettes til June helst pr e-post (se e-post adresse lengre opp),  

eventuelt tlf 930 88 463 

 

 

Velkommen alle sammen! 

 
Her skal det bli mye gøy, følg med på sosiale medier. Det vil 

komme en egen Facebook side rundt arrangementet. 

 
Arrangør er Lofoten Travlag og Nord – Norge Travforbund i samarbeid med DNT. 

 

 

Takk til Heimer for flotte premier! 

 


