Invitasjon
Vi i Innlandet Travforbunds ponniavdeling ønsker alle store og små velkommen til
ponnilandsleir på Biri Travbane 26.-27. juni 2021.
Prisen for leiren vil være kr 1200,- pr. ekvipasje (kusk/rytter med ponni). Men
hvis samme kusk/rytter har flere ponnier, så blir det kr. 750.- for ponni nr 2, 3 og 4
osv.
For andre deltagere er prisen kr 750,- pr stk. I denne prisen inngår middag
fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, frokost, lunsj søndag.
Det blir arrangert ponniløp både lørdag og søndag i trav og montè. Løpene denne
helgen vil blir registrert som vanlige løp. Derfor må ponnien være registrert og
godkjent for løp (registrert prøveløpstid) og kusken ha lisens hvis de skal delta i
løpene.
Hvis du ikke har lisens og/eller ponni som ikke er godkjent for løp vil det bli
laget egne aktiviteter slik at alle får delta. Vi setter opp egne rekruttløp. Ellers
vil dagene fylles med både faglige og sosiale innslag. Dette vil det bli lagt ut
informasjon om så snart det er klart.
For deltagelse på leiren må påmeldingsskjema fylles ut og sendes til Biri
Travbane. Alle felter må fylles ut nøyaktig, og skriv tydelig! Det er viktig at
innmeldingsfristen overholdes.
Program med mer detaljert informasjon sendes ut til alle eiere og
kusker/ryttere etter innmeldingsfristens utløp.
Spørsmål kan rettes til:
Roy Kristiansen:
951 02 511, påmelding og økonomi
Line Nervik
407 21 133, Stevnekontor og bokslister
Aina Skiaker Smeby
970 25 045, Stevnekontor og løpsutskrivning
Vi håper så mange som mulig har anledning til å ta turen til Biri denne helgen og
alle som er interesserte i ponnitrav ønskes velkommen til å delta eller å se på

Påmeldingsskjema
Opplysninger om ponnien:
Navn:
DNT’s reg. nr:
Opplysninger om kusk/rytter:
Navn:
Lisensnr:
Øvrige deltagere:
Navn

Er ponnien godkjent for løp?
Kategori:

Har kusk/rytter lisens?

Voksen

Barn

Kontaktperson:
Navn:
Adresse:
Tlf./mob:
Faks:
E-post:
Ønsker å melde på følgende proposisjon lørdag:_______________________
Ønsker å melde på følgende proposisjon søndag:______________________
Navn på rekrutt til rekruttløp/aktivitet:____________________________

Ønsker du å starte med flere ponnier må denne side brukes på en og en ponni.
Påmeldingskjema sendes til: Innlandet Travforbund, Postboks 124, 2832 Biri
innen 1.juni 2021.
Eller e-post: dnt.oppland@travsport.no
Innbetaling gjøres til konto nr: 1822 76 43389 Innlandet Travforbund.
Betalingsfrist: senest 1. juni 2021

PÅMELDINGSFRIST: POSTSTEMPLET SENEST 1.juni 2021

Proposisjoner lørdag
Prop. 1, kategori A strek 3,50 stengt 3,10 volte 1100m
Prop. 2 kategori A strek 3,09 stengt 2,45 volte 1600m
Prop. 3 kategori A strek 2,45 volte 1600m
Prop. 4 kategori A strek 3,30 volte montè 1100
Prop. 5 kategori ABCD strek 3,00 stengt 2,41 volte 1600m
Prop. 6 kategori BCD strek 2,40 stengt 2,21 volte 2100m
Prop. 7 kategori BCD strek 2,20 stengt 2,00 volte 2100m
Prop. 8 kategori BCD strek 1,59 auto, 1600m
Prop. 9 kategori BCD strek 2,20 montè 1600m
Proposisjoner søndag
Prop. 10 Kategori A strek 3,50 stengt 3,21 volte 1100m
Prop. 11 Kategori A strek 3,20 stengt 3,10 auto 1600m
Prop. 12 Kategori A strek 2,45 auto 1600m
Prop. 13 Kategori A strek 3,00 auto stengt 2,50 auto 1600m
Prop. 14 Kategori ABCD strek 3,10 stengt 2,41 volte 1600m
Prop. 15 Kategori BCD strek 2,40 stengt 2,28 auto 1600m
Prop. 16 Kategori BCD strek 2,27 stengt 2,16 auto 2100m
Prop. 17 Kategori BCD strek 2,15 auto stengt 2,05 1600m
Prop. 18 Kategori BCD strek 2,05 volte, 2100m
Hvis det er mange ponnier med kun prøveløpstider blir disse satt i eget løp i
kategori ABCD. Disse ponniene blir handikapet på nytt til søndagsløpet ut fra
tider satt lørdag. Løpet deles ved mange meldte.
Arrangøren forbeholder seg retten til endringer.
Deltakerne kan flyttes til best mulig løp der det er for mange eller for få
meldte.
Det kan også settes opp delingsløp med noe endrede strektider. Det er derfor
viktig at det meldes inn reserveønsker begge dager!
Alle volteløp handikappes etter årsbeste og inntil 4 siste starter. Har du ikke
startet blir det rekord og 4 siste starter som beregnes i handikappingen.
Streker og stengt ved beregnes etter det snittet ponnien får ut i fra gjeldende
handikapping. I autoløp er det rekord i auto som gjelder.
For de som benytter campingvogn, bobil eller telt vil det være muligheter for
plass på banen. Parkeringsplass med strøm koster 200.- pr døgn.
Muligheter for overnatting finnes i nærområdet for de som ikke bruker
telt/campingvogn/bil:

Biri Travbane disponerer 40 enkeltrom på hotellet som er kommet i tilknytning
til banen.
Her blir det først til mølla prinsippet.
For bestilling av hotellrom på Biri ring, Geir Smeby på mobil: 90 20 51 65
Vertshuset V-E6 Biri: http://www.vertshusetv-e6.no
Honne Kurs og Konferansesenter: http://www.honne.no/
Steinvik Camping, Moelv : http://www.steinvik-camping.net/
Sveastranda Camping, Redalen : http://www.sveastranda.no/

Velkommen til Biri travbane 😊

