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Vestenfjeldske Travforbund ønsker alle ponnitraventusiaster velkommen til ponnilandsleir på Bergen Travpark 01.-03. juli 2022.
Det blir en helg fylt av spenning og morro fra ende til annen - Det vil bli arrangert løp lørdag og søndag, kjepphest løp, Aftertrot
på lørdags kveld med bl. a. premieutdeling, kahoot og noe godt å spise. I tillegg vil det bli lagt opp til aktiviteter fredags
ettermiddag/kveld - Mer info kommer når leiren nærmer seg!
Nytt av året er at vi ønsker å kunne lage jevnere felt og har derfor satt opp en forenklet påmelding hvor du kun fyller inn ønsket
distanse og startmetode. Det vil arrangeres autostart på søndagen, og monté om lørdagen, så om man vil starte i noen av disse
er det bare å krysse ut. Det vil også arrangeres rekruttløp begge dagene for uregistrerte ponnier og kusker uten lisens. For
uregistrerte ponnier må det sendes ved kopi av vaksinasjonskortet ved påmelding. Ponniene kan starte ett registert løp og en
annen aktivitet (eks. rekruttløp) begge dagene. Altså maks to registrerte løp og evt. to rekruttløp i løpet av helgen.
Bespisning utover Aftertrot vil i år besørges av den enkelte deltager - Vi vil sørge for et tilpasset tilbud ved Travkroa fra frokost til
middag. Husk å informere om evt allergier i påmeldingsskjemaet!
Deltageravgift og skjema for utregning finner du i påmeldingsskjemaet. Inkludert i avgiften er servering under After trot,
oppstalling og spon. Husk å ta med fôr selv!
Følg oss på landsleirens Facebook side - "H.S. AS Ponnilandsleir Bergen 2022" for info og nyheter om ponnilandsleiren!
Har du spørsmål - Ta kontakt med oss!
Lisa Pickersgill
416 96 646
dnt.vestenfjeldske@travsport.no

Christiane J. Kristiansen
413 57 513
christianejk@gmail.com

Marielle Smørås
909 38 242
marielle.smoras@gmail.com
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Ponni nr 1
Ponniens navn:

Ponniens DNT reg. nr:

Ponnien er en:
Kategori A, B-shetlandsponni
Kategori B
Kategori C
Kategori D

o
o
o
o

Ponnien er godkjent for løp:
JA
NEI

o
o

Vi ønsker å starte i følgende disipliner - Kryss av for to distanser om du ønsker å starte i to :
Grunndistanse 1100m
Grunndistanse 1600m
Grunndistanse 2100m
Autostart - Søndag
Montéløp - Lørdag
Rekruttløp - Lørdag
Rekruttløp - Søndag

o
o
o
o
o
o
o

Åpent kun for ponnier med høyere rekord enn 3.10,0

Åpent kun for BCD-ponnier med lavere rekord enn 2.20,0
Autostart blir kjørt som 1100m for kat A(B) og 1600m for BCD - Delingsløp
Distanse 1100m - Blir mulig delt om det er nok ponnier for gjevnere løp

- Volteløp handikappes etter årsbeste + inntil 4 siste starter.
- Autoløp kjøres med en tidsintervall på maks 15 sekunder fra svakeste til raskeste ponni.
- Autoløp handikappes etter årsbeste, har ikke ponnien notert tid i auto i år, går det etter rekord, deretter volterekord om ponnien ikke har
startet auto før.
- Autoløpene kjøres med manuell sportildeling. Svakest årsbeste i spor 1, videre fordeling; 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 7, 8, 11, 12.
- Ponnier med kun prøveløpstider blir satt opp i eget kat. ABCD-løp. Disse ponniene blir handikappet på nytt til løpene søndag ut ifra tider satt
lørdag.
- Så langt det lar seg gjøre vil vi sette opp A-løp og BCD-løp, men ABCD vil settes opp ved behov for å få jevne felt.
- Ponnier/Kusker som skal delta i rekruttløp må ha deltatt på en trening i regi av forbund, lag, travskole eller travbane.
- Rekruttkusker under 7 år får ikke kjøre alene med A-ponni. Rekruttkusker under 11 år får ikke kjøre alene med BCD-ponnier.

Kusk nr. 1 navn:

Kusk nr. 2 navn:
Lørdag
Søndag

o
o

Fylles kun ut dersom det skal benyttes ulike kusker lørdag og søndag

Rekruttkusk navn:

Rekruttkusk nr. 2:
Lørdag
Søndag
Fylles kun ut dersom det skal benyttes ulike kusker lørdag og søndag

MÅ fylles ut

o
o
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Ponni nr 2
Ponniens navn:

Ponniens DNT reg. nr:

Ponnien er en:
Kategori A, B-shetlandsponni
Kategori B
Kategori C
Kategori D

o
o
o
o

Ponnien er godkjent for løp:
JA
NEI

o
o

Vi ønsker å starte i følgende disipliner - Kryss av for to distanser om du ønsker å starte i to :
Grunndistanse 1100m
Grunndistanse 1600m
Grunndistanse 2100m
Autostart - Søndag
Montéløp - Lørdag
Rekruttløp - Lørdag
Rekruttløp - Søndag

o
o
o
o
o
o
o

Åpent kun for ponnier med høyere rekord enn 3.10,0

Åpent kun for BCD-ponnier med lavere rekord enn 2.20,0
Autostart blir kjørt som 1100m for kat A(B) og 1600m for BCD - Delingsløp
Distanse 1100m - Blir mulig delt om det er nok ponnier for gjevnere løp

- Volteløp handikappes etter årsbeste + inntil 4 siste starter.
- Autoløp kjøres med en tidsintervall på maks 15 sekunder fra svakeste til raskeste ponni.
- Autoløp handikappes etter årsbeste, har ikke ponnien notert tid i auto i år, går det etter rekord, deretter volterekord om ponnien ikke har
startet auto før.
- Autoløpene kjøres med manuell sportildeling. Svakest årsbeste i spor 1, videre fordeling; 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 7, 8, 11, 12.
- Ponnier med kun prøveløpstider blir satt opp i eget kat. ABCD-løp. Disse ponniene blir handikappet på nytt til løpene søndag ut ifra tider satt
lørdag.
- Så langt det lar seg gjøre vil vi sette opp A-løp og BCD-løp, men ABCD vil settes opp ved behov for å få jevne felt.
- Ponnier/Kusker som skal delta i rekruttløp må ha deltatt på en trening i regi av forbund, lag, travskole eller travbane.
- Rekruttkusker under 7 år får ikke kjøre alene med A-ponni. Rekruttkusker under 11 år får ikke kjøre alene med BCD-ponnier.

Kusk nr. 1 navn:

Kusk nr. 2 navn:
Lørdag
Søndag

o
o

Fylles kun ut dersom det skal benyttes ulike kusker lørdag og søndag

Rekruttkusk navn:

Rekruttkusk nr. 2:
Lørdag
Søndag
Fylles kun ut dersom det skal benyttes ulike kusker lørdag og søndag

MÅ fylles ut

o
o
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Kontaktperson foresatt/ansvarlig:

Telefonnr:

E-post:

Priser:
Kr 850,- pr deltagende ponni - Uavhengig av antall registrerte løp
Kr 500,- pr rekruttponni - Uavhengig av antall rekruttløp
Kr 100,- pr deltagende kusk/rekruttkusk (inkl. middag lørdag)
Kr 150,- pr barn under 12 år middag lørdag kveld (som ikke er deltagende kusk/rekruttkusk)
Kr 250,- pr person middag lørdag kveld
Kr 50,- pr person i telt/campingvogn - leie av garderobefasiliteter
Antall ponnier:
Antall rekruttponnier:
Antall kusker/rekruttkusker:
Antall aftertrot ekstra barn:
Antall Aftertrot voksen:
Ant. personer i telt/vogn/bil:

x
x
x
x
x

850,500,100,150,250,x 50,-

=
=
=
=
=
=

Total sum:

Betaling = Påmelding!
Betaling til kontonr: 1503.39.69675 Påmeldingsskjema m/kvittering sendes til dnt.vestenfjeldske@travsport.no senest innen
31.05.2022. Betaling merkes PLL + Navn på kusk(-ene).

For ytterlig informasjon eller spørsmål:
Lisa Pickersgill
Christiane J. Kristiansen
Marielle Smørås

416 96 646
413 57 513
909 38 242

Kommentar/info:
Eks. allergener, person/ponni som har behov som må hensyntas ect.

dnt.vestenfjeldske@travsport.no
christianejk@gmail.com
marielle.smoras@gmail.com
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Samtykkeerklæring - Fotografering/Filming
Det vil engasjeres fotografer og et kamerateam som vil være tilstedet under hele stevnet lørdag og søndag, og under
After Trot på lørdag. Bilder og videoer er tenkt benyttet under After Trot, i sosiale medier (herunder facebook,
snapchat og instagram) og til øvrig publisering av trykksaker i relevante medier som eks TGN, Trav 365,
ponnitravet.no osv.

JA

NEI

Er det greit at det tas bilder/film av deg/ditt barn?

o

o

Er det greit at bilder/vidoer av deg og ditt barn
deles i sosiale medier? (Åpne grupper)

o

o

Er det greit at bildene publiseres i i trykksaker
relatert til Ponnitravet/Ponnilandsleieren?

o

o

Navn:

Dato:

Signatur:

Navn kusk 1:

Dato:

Signatur:

Dato:

Signatur:

OBS!! Er barnet fylt 13 år, altså født før 01.07.2009,
må de signere selv!

Navn kusk 2:

OBS!! Er barnet fylt 13 år, altså født før 01.07.2009,
må de signere selv!

Overnattingsmuligheter
Campingvogn/Telt:
Vi har plass til telt og campingvogner/biler på området, dog uten strøm. Det er tilgang på toaletter flere
steder på området, og dusj i kjelleren på publikumsbygget.
Kr 50,- pr person i telt og camping-vogn/bil. Oppgi antall personer.
Bergen Camping:
I gangavstand fra Bergen Travpark ligger Bergen Camping Park som tilbyr både hytter, motell og plass for
campingvogn/bobil og telt. Priser på hytter fra kr 825,Scandic Byparken
Hotell i Bergen sentrum ca 20-25 min fra travparken. Booking tlf 55 54 56 00 - Oppgi "Bergens Traverbane"
v/bestilling.
Tips til økonomisk overnatting!
Hengekøye i hestehengeren - Blir det fint vær har vi mange trær rundtom også.

