
 

Løpsproposisjoner hel ponnidag Bjerke 17. oktober 2021! 

 

Velkommen til hel ponnidag 17. oktober på Bjerke Travbane. Arrangementet er en del av 

Trekampen. Vi håper mange ønsker å være med. Under finner dere en del løp vi inviterer til. Hvem 

løp det blir er avhengig av om det er nok meldte.  

• På en slik dag må det være 5 meldte i løpet for at vi skal arrangere. Men her har vi 

muligheter til å slå flere løp sammen. 

• Det handikappes snitt årsbeste + 4 siste. Det stenges på snitt tid i volteløp. 

• Når det gjelder autoløp, er det årsbeste i auto som gjelder. Har du ikke årsbeste i auto, er det 

rekord i auto som tas med. Har du ikke autorekord er det volte som teller første gang. 

• Shetlandsponnier over 107 cm får gå løp i kategori A. 

• Du kan kjøre to løp denne dagen, du må velge ett fra del 1 og ett fra del 2. 

• Rekruttløp kjøres i del 1. De ponniene kan ikke gå løp i del 1, men du kan velge ett i del 2. 

• Er du usikker på hva du skal velge, send e-post, ikke bruk nettinnmelding. 

• Supernorsken er kun for norskfødte ponnier. 

Del 1 proposisjoner: 

1) A løp 3,50 stengt 3,10 volte 1100m 

2) ABCD løp 3,20 stengt 2,50 volte 1640m  

3) A 2,50 volte 1640 m 

4) Trekampløp kat. A, 1640m INVITASJON 

5) Trekampløp kat. BCD, 1640m INVITASJON 

6) BCD 2.50 stengt 2,06 volte 1640m 

7) BCD 2,05 volte 1640 

8) Rekruttløp (se egne retningslinjer) 

Del 2 proposisjoner: 

9) A løp strek 3,15 SUPERNORSKEN volte 1640m, krans til vinner! 

10) A løp strek 3,40 -stengt 3,26 auto 1100m 

11) A løp strek 2,30 auto 1640m 

12) A løp strek 2,50 volte, 1640m 

13) ABCD løp 3.25 -stengt 2,41 1640m 

14) BCD løp 2,40 SUPERNORSKEN volte 1640m, krans til vinner! 

15) ABCD løp 2,40 -stengt 2,00 1640m 

16) BCD 2,10 -stengt 1.56 auto 1640m 

17) BCD 1,55 auto 1640m 



18) A Montè 3,30 1100m 

19) BCD Montè 2,35 1640m 

 

Disse løpene er ett forslag og arrangøren forbeholder seg retten til endringer om nødvendig. Ved for 

fulle løp eller for få. Endres løp, kan også strek endres. Målet er at alle skal ha rettferdige løp ut ifra 

vårt reglement. 

Rekruttløp regler: 

• Barn som kjører A ponni og er under 7 år må ha med erfaren hjelpekusk over 13 år. 

• Barn under 11 år som kjører BCD ponni må ha med erfaren hjelpekusk over 15 år. 

• Hjelpekusker er med for å avverge farlige situasjoner. Ikke hjelpe til med å drive ponnien 

frem. Det er kusken som skal kjøre. 

• Det er ingen vinner i rekruttløp! Alle får lik premie for pen og rettferdig kjøring med ponnien. 

• Alle ponnier må ha vært på ponnisamlinger eller registrert i DNT. Dette på grunn av 

sikkerhet. Ikke alle ponnier kan løpe side om side.  

• Vaksinert etter DNT`s reglement. 

• Rekruttløp meldes på e-post til tove.onshuus@travsport.no innen 4. oktober kl. 12.00. 

Dere som skal representere i Trekamp løp, kan kun velge fra del 2.   

Trekamp løpene er invitasjon og skal ikke betales for. 

 

Innmeldingen skal helst skje på nettinnmelding, innen 3. oktober, kl. 23.59. 

Melding på e-post tove.onshuus@travsport.no eller tlf 99236979, innen 4. oktober kl 12.00. 

Starts kontingent på 100 kr pr. løp, skal være betalt til VIPS 85996 innen 11. oktober til 

Oslo/Akershus travforbund.  

Vi beklager at ikke alle får sine drømmeløp, men vi gjør alt etter beste evne. Det viktigste er at alle får 

være med.  

• Alle kan ta bokser der det er ledig, på løpsdagen!  

• Husk smittevernregler! 

• Hjelp oss og hold det ryddig og rent, rydd opp etter deg. 

• Første løp går kl. 10.00! 

• Felles premieutdeling kl. 15,00 (sted kommer i programmet)  

• Her kåres vinnere av Trekampen, nye Norgesrekorder blir hedret og beste Norskfødte i 

kategori A og BCD gjennom dagen. 

 

Vi gleder oss til en super dag med mange gode løp og flinke kusker og ponnier       

 

Hilsen arrangørgjengen       

Oslo/Akershus travforbund 

Det Norske Travselskap 
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