
 

 

 

INVITASJON TIL REGIONAL PONNIDAG KALA TRAVBANE LØRDAG 12. JUNI 

Vi vil invitere til regional ponnidag for ponnikusker region Viken og Oslo, på kala Travbane 12. juni.  

Starttidspunkt første løp kl. 11.00 

Proposisjoner: 

Løp 1: Kat A 1000 meter strek 3.50 – stengt 3.10 
Løp 2: Kat ABCD 1400 meter strek 3.09 – stengt 2.40 
Løp 3: Kat ABCD 1400 meter strek 2.39 – stengt 2.05 
Løp 4: Brukshestløp, Gotlandsruss mot Kaldblodshesten 1900 meter strek 2,00 eventuelt 
skjønnsmessig handikapp. 
 
Rekruttløp: Ponniene må være kjent i ponnitravmiljø, deltatt på treninger. Rekrutter under 7 år må 
ha medhjelper. Rekrutter som skal kjøre BCD ponni og er under 11 år må ha medhjelper. Rekruttløp 
meldes til Sonja-Irene Johansen sms/tlf 46937277.  
 
Vi forbeholder oss retten til å endre proposisjonene ut ifra innmeldingene. 
 
Innmelding skjer via vanlig nettinnmelding innen mandag 7. juni kl. 08.30. Husk nettinnmelding 
stenger kl. 23.59 kvelden før fristen går ut. De som ikke har nettinnmelding sender påmelding til 
ponniinnmelding@travsport.no innenfor samme frist.  
 

mailto:ponniinnmelding@travsport.no


Det er kun tillatt med 2 personer + kusken pr. ponni. Det må meldes ifra på e-post om hvilke 
personer som skal være med ekvipasje til banen. E-posten må inneholde navn på alle (maks 3) som er 
med + tlf nr. til de foresatte.  
Dette melder dere ifra til Wenche Molander: wenche.molander@online.no  innen kl. 16.00 torsdag 
10. juni. Wenche Molander er også smittevern ansvarlig under arrangementet. 
 
Koronarestriksjoner må følges.  
Hovedregler  
1. Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på 
aktiviteter/arrangementer  
2. Man skal holde avstand til hverandre og unngå fysisk nærkontakt  
3. Sørg for god hygiene  
4. Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet  
 
Informasjon rundt bruk av munnbind kommer vi tilbake til. 
Alle vil få tildelt plass når du kommer til banen.  

Husk å rydde opp etter deg 😊 
 
Startkontingent på 100 kroner pr. ekvipasje pr. løp betales inn til VIPPS på nr. 571824 når startlistene 
har kommet. Husk å merk dette med navn ponni.  
 
Velkommen til en flott dag på Kala! 
 
Mvh Kala gjengen 

mailto:wenche.molander@online.no

