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Regional premiekjøring for ponni! 

 

Her kommer informasjon rundt dette med regionale premiekjøringer for ponni. 

1. Betingelser for Regionale premiekjøringer. (registreres i ponnisystemet) 
a. Det må være en kvalifisert B dommer med to medhjelper til stedet.  
b. Hovedstarter med erfaring. 
c. Er det ikke mulighet for digital tidtaking må det tilrettelegges for manuell 

tidtagning på alle ekvipasjer.  
d. Alt annet lik lokalkjøring. 
e. Vi kjører 4-6 løp etter hva behovet er. Arrangementet med løp har maks 

tid på 2 timer. 
f. Arrangementet kan like godt være på en lokalbane i det nevnte 

distriktet.  
g. Aktiviteten skal være i februar-mars-april) 
h. Starts gebyr på 100 kr pr ekvipasje (til arrangøren) 
i. Hver arrangør får 5000 kr for gjennomføringen 
j. Inntil 3 regionale premiekjøringer per distrikt. (se inndelingene under) 
k. Om man får dommere til å jobbe lenger kan man legge opp til to løp på 

samme dag men man bør ha 1-1/2 time i mellom det første og andre 
løpet. 

l. Man bør ikke kjøre flere enn 8 i samme løp. Da det kun er en B 
dommer med to hjelpere til stedet i dommertårn 

m. Løpsdagene meldes ifra til undertegnede, og avtaler løp og 
streker/stengt ved osv. 

n. Innbydelsen skal ligge på ponnitravet.no sendes da til undertegnede. 

 

Inndelinger for regionale premiekjøringer for ponni er avhengig av nasjonale 
myndigheters smittevernregler i tillegg til de lokale. Travsporten har også egne regler 
ta en titt på travsport.no 



Skal arrangementet gå på en totalisatorbane må daglig leder ved den aktuelle bane 
ha klarsignal fra kommuneoverlegen. Gjelder det lokalbaner må lederen for 
arrangementet ha klarsignal fra kommunelegen i det aktuelle området.  

Vi ser for oss denne inndelingen i februar/mars, håper vi kan krympe de noe i april: 

Vestenfjeldske eget området. 

Rogaland eget området. 

Agder eget området. 

Telemark/Vestfold/Buskerud eget området så sant dette er mulig. 

Østfold eget området. Når det er mer kontroll setter vi Oslo Akershus inn her. 

Innlandet eget området. 

Midt Norge eget området.  

Nord Norge, her jobbes det med å kunne kjøre løp før totalisatorkjøringen. Men ingen 
ting er avklart pr nå. 

Hvis noe er uklart ta kontakt med undertegnede😊 

Mvh 
 
Tove Onshuus 
Ponniansvarlig i DNT 
Mobil: 992 36 979 
E-post: tove.onshuus@travsport.no  

 
 

 

mailto:tove.onshuus@travsport.no

