
 

Invitasjon til hel ponnidag 31. oktober «NORGESMESTERSKAP`S DAGEN PÅ SØRLANDETS 

TRAVPARK»  

Stevnestart kl. 11.00, program kommer senest 29. oktober. 

Dette blir årets siste hele ponnidag. Når det ble endring på NM for ponniekvipasjer lager vi en ekstra 

fest dag og kaller denne «NM dagen» 

Dagen er åpen for alle, kun de to NM løpene er forbeholt invitasjon. Siste frist for kvalifisering 

kategori A ekvipasjer er Jarlsberg 25. oktober og BCD Leangen 26. oktober. Som dere ser på datoene 

får vi ett veldig tidspress. Derfor er fristen for de andre løpene 22. oktober. 

Vi lager til en hyggekveld med presentasjon av NM deltagerne og utdeling av defileringsdekken 

fredag 30. oktober kl. 19.00 i restauranten på publikumsplassen. 

Buffet med varm mat pris 199,- pr pers inkl 1 drikke (ikke alkohol) 

Pris 149 for barn under 10 år. 

Toastmaster for kvelden er Richard Ekhaugen. 

 

Her kan alle melde seg på. Vi håper mange gjør det så vi får til litt ekstra bust før selve NM dagen. 

NM kusk og en foresatt eventuelt eier går gratis. Resten må betale. 

Påmelding med e-post finner dere nederst på arket. 

Overnatting: 

Hotell Scandic Sørlandet dobbeltrom 1090,- tlf 38177777 Avtalenummer D000039608 

Ønsker dere familie rom så ring telefon nummeret og tast 2, koden er trav. Det er ca. 200 kr ekstra pr 

seng i familierom. 

 

Litt informasjon.  
❖ 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 mandag 26. oktober, NM løpene 27. oktober. 
❖ 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. 
❖ Alle volteløp handikappes etter snitt årsbeste + 4 siste godkjente starter. 

 
NM løpene er invitasjonsløp, se reglement på ponnitravet.no for uttak. 
 
Løpsinvitasjon første del, er proposisjon 1 til og med 7: 

❖ Proposisjon 1 Kategori A strek 3,40 stengt for de med bedre snitt enn 3,15 -volte 1140m. 
 

❖ Proposisjon 2 Kategori ABCD strek 3,14 stengt for de med bedre snitt enn 2,51 -volte 
1640m.  

 
❖ Proposisjon 3 Kategori ABCD strek 2,50 stengt for BCD med bedre snitt 2,36 -volte 1640m.  

 
❖ Proposisjon 4 Kategori ABCD strek 2,35, stengt 2,11 -volte 1640m. 

 
❖ Proposisjon 5 Norgesmesterskap for A ponniekvipasjer, invitasjonsløp! (1609 auto) 

 
❖ Proposisjon 6 kategori BCD strek 2,10 -volte 1640m. 

 

❖ Proposisjon 7 Norgesmesterskap for BCD ponniekvipasjer, invitasjonsløp! (2140 auto) 
 

Løpsinvitasjon del to starter med proposisjon 8: 
 

❖ Proposisjon 8 Kategori A strek 3,40 stengt 3,11 - volte 1640m. 
 
❖ Proposisjon 9 Kategori ABCD strek 3,10 stengt 2,46 -volte 1640m.  

 
❖ Proposisjon 10 Kategori ABCD strek 2,45 stengt for BCD 2,31 -volte 1640m.  

 

❖ Proposisjon 11 Kategori BCD MONTÈ strek 2,45 -volte 1140m. 
 
❖ Proposisjon 12 Kategori A MONTÈ strek 3,30 -volte 1140m. 

 
❖ Proposisjon 13 Kategori ABCD strek 2,30 stengt 2,11 -volte 2140m. 

 

❖ Proposisjon 14 Kategori BCD strek 2,10 -volte 1640m.  
 
 

 

Rekruttløp går som siste løp og de ponniene som skal gå rekrutt kan ikke meldes i del 2. Her 
meldes det til Marion (informasjon nederst)   
 
Husk å melde fra hvem som er foresatt til Marianne (se informasjon nederst). 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 inn i hesteringen. 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 ansvarlig foresatte. 
 
Publikumsplass er åpen for publikum så det er bare å ta med tanter, onkler, besteforeldre, venner 

og kjente 😊 
 
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 Agder, så følg med på 
www.ponnitravet.no  
 
Det er defilering i alle ponniløp.  
Det er seiers intervju i alle løp. 
Seiersdekken i alle løp.  
 
Premier vil bli delt ut etter hvert løp der de kjører ut av banen. Flott om foresatte hjelper til å ta 
imot.  
NM løpene vil ha egen premieutdeling på seremoniplass. Her kommer det mer informasjon i 
programmet. 
 
Vipps for betaling av startavgift (gjelder ikke NM løpene) til Agder forbund VIPS 610661 Beløpet er 

100 kr pr start. Skriv navn på ponnien. Dette betales mandag 26. oktober når du ser, at du er med på 

startlistene. Eventuelt har du ikke vips betal til Agder travforbunds kontonr, 3126 28 75841. 

Du bruker samme betalingssted for buffet med varm mat, husk å skrive navn på de som kommer. 

 
La oss slippe mye ekstra jobb her og betal i tide! 
 
Rengjør godt etter deg og kast søppel. 
 
Frist for påmelding alle løp (ikke NM) er 22. oktober kl. 08.00-08.30 tlf 22956125 eller e-post 

ponniinnmelding@travsport.no . Husk du kan bruke nettinnmelding fra løpene blir lagt ut, senest 

14. oktober. 

Kontaktperson Marianne Klepaker tlf 93234162, e-post: marianne.klepaker@rikstoto.no For 

påmelding til buffet med varm mat, overnattings bokse, strykninger, hvem som ankommer banen 

med ponni og kusk. 

Kontaktperson Marion Ekhaugen tlf 99457920 e-post: marion.ekhaugen@uia.no For påmelding 

rekruttløp 

Kontaktperson Tove Onshuus tlf 99236979 e-post: tove.onshuus@travsport.no For eventuelle feil i 

påmeldingsliste/startliste. 

 

 

Velkommen til en strålende NM dag på Sørlandet! 
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