Invitasjon til hel ponnidag på Klosterskogen travbane 26. september 2020.
Stevnestart kl. 11.00, program kommer senest 24. september.
Denne dagen er åpen for medlemmer av Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo
Akershus, Innlandet travforbund.
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I de løp hvor det ikke er ponnier på strek, omregnes streken etter svakeste ponni.
Vi forbeholder oss retten til endring i proposisjonene enten ved deling eller for få påmeldte.
Løp med kun 4 påmeldte blir strøket.
Følg med på innmeldingslister mellom kl 10.00-11.00 på innmeldingsdagen.
Startlister kommer etter kl 13.00 fredag 18. september.
Du kan melde i ett løp del en og ett i del to. om din ponni er i god løpsskikket stand og det er
løp som passer. Skal du kjøre ett kan du velge hvem del du vil.
❖ Skal ponnien din gå rekruttløp må den meldes i del 1.
Løpsinvitasjon første del:
❖ Proposisjoner 1 Kategori A strek 3,40 stengt for de med bedre snitt enn 3,11 volte 1300m,
nærmest strek har fortrinn.
❖ Proposisjoner 2 Kategori ABCD strek 3,10 stengt for de med bedre snitt enn 2,51 volte
1700m. Handikappes etter snitt tid årsbeste og inntil 4 siste starter.
❖ Proposisjoner 3 Kategori ABCD strek 2,50 stengt for de med bedre snitt 2,34-volte 1700m
Handikappes snitt tid årsbeste + inntil 4 siste starter. Har du ikke årsbeste er det rekord +
inntil 4 siste starter som gjelder.
❖ Proposisjoner 4 Kategori ABCD strek 2,35, stengt for de med bedre snitt enn 2,15 volte
1700m.
❖ Proposisjon 5 kategori BCD strek 2,14 volte 1700m. Uttak snitt tid årsbeste + inntil 4 siste
starter.
❖ Proposisjon 6 kategori BCD strek 2,05 -auto 1300m, Uttak etter rekord i auto. Har du ikke
rekord i auto er det rekord i volte som er gjeldene første gang.

❖ Proposisjoner 7 Kategori ABCD MONTE strek 3,20 -volte 1300m. Uttak snitt tid rekord +
inntil 4 siste starter.

Løpsinvitasjon del to:
❖ Proposisjoner 8 Kategori ABCD strek 2,45 stengt 2,35 - auto 1700m. Uttak etter rekord
auto. Har du ikke rekord i auto er det rekord i volte som er gjeldene.
❖ Proposisjone 9 Kategori ABCD strek 2,34 stengt 2,24 auto 1700m. Uttak etter rekord i auto,
har du ikke autotid er det rekord volte som gjelder første gang.
❖ Proposisjon 10 Kategori ABCD strek 2,23 stengt 2,13 -auto 1700m. Uttak etter rekord i auto.
Har du ikke rekord i auto er det rekord i volte som er gjeldene.
❖ Proposisjon 11 Kategori AB strek 3,40 stengt for de med bedre snitt enn 3,05-volte 1300m.
Uttak snitt tid årsbeste + inntil 4 siste starter. Har du ikke årsbeste er det rekord + inntil 4 siste
starter som gjelder.
❖ Proposisjon 12 Kategori ABCD strek 3,04 stengt for de med bedre snitt tid enn 2,41. volte
1700m.
❖ Proposisjon 13 Kategori ABCD strek 2,40 volte, stengt snitt 2,11 og bedre, 1700m Uttak snitt
tid årsbeste + inntil 4 siste starter. Har du ikke årsbeste er det rekord + inntil 4 siste starter
som gjelder.
❖ Proposisjon 14 Kategori BCD strek 2,10 volte 1700m Handikappes snitt tid årsbeste + inntil 4
siste starter.
Rekruttløp går som siste løp og de ponniene som skal gå rekrutt kan ikke meldes i del 2. her meldes
det til Lena Kjerpeseth (helst sms) tlf: 91621933
Husk å melde fra hvem som er foresatt til Tove på e-post: tove.onshuus@travsport.no Senest to
dager før løpsdag. Står du ikke på listen kommer du ikke inn. Det er antall påmeldte som bestemmer
hvor mange ekstra fra hver familie som kan være med. Vi antar maks to personer + kusken pr ponni.
Hvis en rekrutt skal bruke en ponni som går løp fra før, kommer kun en foresatt inn sammen med
rekrutten.
Vi skal ha navn på alle som er med hver ponni i tillegg tlf nr. på hoved foresatte.
Det er mye smitte enkelte steder i lande nå og vi ber dere følge smittevernreglene på
www.travsport.no Det kan også forekomme tilleggsregler fra Kommunelegen i Telemark, så følg med
på www.ponnitravet.no
Det er defilering i alle ponniløp. I vanlige løp er det ikke dekken, men alle vinnere får en spesiell
sponsor rosett fra Heimer og DNT.
Premier vil bli delt ut etter hvert løp der de kjører ut av banen. Flott om foresatte hjelper til å ta imot.

Vipps for betaling av startavgift til Forbundssekretær Jorunn 90169815. Beløpet er 100 kr pr start.
Skriv navn på ponnien. Dette betales mandag 10. august når du ser, at du er med på startlistene.
La oss slippe mye ekstra jobb her og betal i tide!
Rengjør godt etter deg og kast søppel.
Alle løp vil være klare på nettinnmelding innen 14. september. Siste frist for innmelding er 18.
september kl 08.00 – 08.30. Innmeldings tlf 22956125 eller ponniinnmelding@travsport.no
Velkommen til en super ponnidag på Klosterskogen travbane

