
 

 

 

      Invitasjon til regional ponniløpsdag på Bjugn Travarena søndag 28.03.21 
 
Stevnestart kl. 13.00 
 
Det vil kun være åpent for ponnier og ponnikusker fra Midt Norge. 
 
De ordinære løpene legges ut på www.ponnitravet.no og dere melder her. Frist for innmelding er 
onsdag 24.mars kl. 08:30. Innmelding rekruttløp til Aina H. Westberg: ainahwe@hotmail.com / 
48145428. 
 
Det må også melde fra om hvem som skal være med på løpsdagen. Det tillates inntil to personer + 
ponnikusken pr. ponni.  
 
Frist for innsendelse av hvem som skal være med er torsdag 25.mars. Navn og telefonnummer på alle 
personene sendes til Hege Davidsen By: hegedav@hotmail.com / 90612298.  
 
Det er krav om munnbind for alle over 12 år. Det er ikke krav om munnbind når man kjører ponnien. 
 
Proposisjoner: 

 Løp 1 - A ponni strek 3.40, distanse 1200m 
 Løp 2 - A ponni strek 2.45, distanse 1700m 
 Løp 3 - BCD ponni strek 3.15 stengt 2.30, distanse 1700m 
 Løp 4 - BCD ponni strek 2.30 stengt 2.00, distanse 1700m 
 Løp 5 - BCD ponni strek 2.00, distanse 1700m 
 Løp 6 - rekruttløp distanse 1100m 

Vi opplyser om DNT's retningslinjer som er som følger: 
- Kat. A: Kusker som er 7 år og yngre skal ha medkusk som er 16 år eller eldre. 
- Kat. BCD: Kusker som er 11 år og yngre skal ha medkusk som er 16 år eller eldre. 
- Ponniene trenger ikke å være registrerte eller godkjente travponnier, men har samme krav 
om godkjent vaksine som hos løpsponnier. Ponnien skal være kjent for ponnigruppa og være 
i skikket stand til å gå løp og å gå sammen med andre ponnier. 

 
Startgebyr kr 100,- betales til Vipps nr.: 522414 (Fosen Travklubb) 
 

 I de løpene det ikke er ponni på strek, omregnes streken etter svakeste ponni.  
 Ponnier med dårligere rekord enn strek får lov å delta.  
 Handikappes etter snitt fjor årsbeste (2020) + 4 siste godkjente starter.  
 Vi forbeholder oss retten til endring i proposisjonene. 
 Ta kontakt med Hege Davidsen By: hegedav@hotmail.com / 90612298  

 
Enkel servering i henhold til smittevernregler.  
 
Seiersdekken i ordinære løp og gavekort til alle. 
 
Hjertelig velkommen til en hyggelig ponnidag på Bjugn Travarena! 
 
Mvh. Ponnigruppa Fosen Travklubb  

http://www.ponnitravet.no/
mailto:ainahwe@hotmail.com

