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Trekamp, lagkonkurranse for barn og unge i travsporten.
Vi søker sponsorer til arrangementet og til løpene søndag
Vi arrangerer den årlige Trekampen på Momarken travbane 23-25. september. Hvert forbund
sender ett lag som består av en lagleder og 3 deltagere. Krav til uttagelse er at de ikke har
deltatt de to siste årene, er aktive ponnikusker. Men er det ikke andre å sende så får de
selvfølgelig delta. Viktig for oss at alle forbund er med.
Trekamp er en lagkonkurranse, hvor hvert lag er med å konkurrere i Agility, Kahoot og
travløp. Mulig Kahoot blir byttet ut med en ny konkurranse. Laget som samler mest poeng
blir vinnerlaget. I tillegg benytter vi muligheten til å ha noen foredrag med tema rundt
mobbing/utestengelse fra Redd Barna og besøk av en dommer som forteller hva skjer der
oppe.
Alle overnatter på Scandic hotell Brennemoen. Felles bespisning på Momarken fredag kveld,
felles lunsj lørdag og en mer høytidelig middag lørdag kveld.
Vi starter fredag med frammøte senest kl. 19.00. Kvelden benyttes til første konkurranse.
Lørdag benyttes til foredrag, Agility Konkurranse og middag med premieutdeling hittil i
konkurransene.
Søndag er hel ponnidag hvor løpene i Trekampen kjøres og vi kjører storløp som
SUPERNORSKEN i kat A og BCD. Søndag avsluttes med stor premieutdeling og kåring av
vinnerlaget i Trekamp 2022.
Som dere ser er det mye som skal skje og mange konkurranser. Her trenger vi hjelp til å få til
gode rammer og uforglemmelig opplevelser for våre unge i travsporten.
Vi er også takknemlig for støtte som ikke går direkte til løpene, de tas med i all media
markedsføring av Trekampen.
Vi har i år laget noen sponsorpakker som kan kjøpes. Alle sponsorer blir lagt inn i en
sponsorvegg på nettside, nevnt og delt på ponnitravet.no.
Sponsorer med støtte på 10 000 kr og mer får, storløpet Supernorsken kat A + navne sitt på
dekken, deltager jakke/genser. Det lages seiers krans eller bånd til vinneren. I tillegg til at
navnet kommer frem på ponnitravet.no.
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Sponsorer med støtte på 10 000 kr og mer får, storløpet Supernorsken kat BCD + navne sitt
på dekken, deltager jakke/genser. Det lages seiers krans eller bånd til vinneren. I tillegg til at
navnet kommer frem på ponnitravet.no.
Sponsorer med støtte på 8 000 kr, Trekamp finaleløpet kat A + navne sitt på dekken,
deltager jakke/genser. I tillegg til at navnet kommer frem på ponnitravet.no.
Sponsorer med støtte på 8 000 kr, Trekamp finaleløpet kat BCD + navne sitt på dekken,
deltager jakke/genser. I tillegg til at navnet kommer frem på ponnitravet.no
Sponsorer i vanlige løp m/dekken 3500 kr. Vi har ca 10 slike løp.
Til informasjon bruker DNT ca 100 000 kr på denne samlingen. Egenandel/påmeldingsavgift
på ca 40 000 kr. Totalt koster en slik samling 250 000 kr. Utgiftene er overnatting for alle lag,
bespisning, materiell, premier i alle konkurranser, funsjonærer mm.
Det betyr at vi må ha sponsorer for ca 110 000 kr for arrangementet 2022.
Vi håper mange forbund og lag har mulighet til å bidra til dette arrangementet, for våre unge
utøvere. Man kan fint sponse til selve arrangementet med en fri sum.
Kjenner dere til mulige sponsorer? Send dem gjerne dette skrivet.
Kontakt undertegnede om du har spørsmål eller om ditt travforbund-lag-firma kan bidra. Vi er
glad for alle bidrag. Ved kontakt får du ett sponsorbrev med innbetalings informasjon. Vi får
en god oversikt over hvem som sponser hva.
Mvh
Tove Onshuus
Barn-Ungdom-Rekruttering.
Det Norske Travselskap
Tlf: 992 36 979
E-post. tove.onshuus@travsport.no
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