
Velkommen til en hyggelig ponnidag på Leangen Travbane 

Invitasjon til regional ponnikjøring 21.juni på Leangen Travbane 
 

Stevnestart kl. 18:00. 
 
Det vil kun være åpent for ponnier og ponnikusker fra Midt Norge. 
Løpene legges ut på ponnitravet.no, og det melder som normalt på nettet. Frist for innmelding er 
mandag 14.juni kl. 08:30. Har dere IKKE nettinnmelding så send påmelding på mail til e-
flatau@frisurf.no.  Innen søndag 13.6!  
NB ALLE rekrutter meldes til e-flatau@frisurf.no innen søndag 13.juni 
 
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 fredag 18.juni Navn og 
telefonnummer på alle personene sendes til:  ingunn.pallin.mjoen@melhus.kommune.no / 
92262921. 
 
Startkontingent kr 100,-. Betales til VIPPS 98255659 Stine Kvernberg 
 
Proposisjonen: 
Proposisjon 1: A strek 2,30 auto, 1640 m, tas ut etter rekord, åpent utenfor strek 
Proposisjon 2: A strek 3,40 volte stengt 3,10. 1640 m. Stengt på snitt tid. 
Proposisjon 3: A strek 3,09 volte, stengt 2.31. 1640m.  Stengt på snitt tid. 
 
Proposisjon 4: BCD Strek 2,00 auto, 1640 m, tas ut etter rekord, åpent utenfor strek 
Proposisjon 5: BCD Strek 3,05 volte, 1640 stengt 2,11. Stengt på snitt tid. 
Proposisjon 6: BCD strek 2,10 volte, stengt 2,01. 2140m, Stengt på snitt tid. 
 
7.løp Rekruttløp 1140m. dette er for kusker som går kurs/travskole. med eller uten ledsager dette 
avklares med instruktørene, regler blir lagt ut på ponnisiden til Midt Norge ponni. 
 
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 rekord + 4 siste godkjente starter.  
Vi forbeholder oss retten til endring i proposisjonene enten ved deling eller for få påmeldte. 
Ta kontakt med Elin Flataune om spørsmål, 95751283 
 
Gavekort til alle deltakere. 
Seiersdekken i alle løp. 
Enkel servering i henhold til smittevernregler.  
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