
 

Invitasjon til hel ponnidag 20.august 2022 – 

Sørlandets Travpark 
 

Stevnestart kl. 11.00, program kommer senest 17.august. 

Betaling og påmelding rekrutter se informasjon under. 

Bruk nettinnmelding til registrerte løpene. 

Litt informasjon.   

• I de løp hvor det ikke er ponnier på strek, omregnes streken etter svakeste ponni.  

• Vi forbeholder oss retten til endring i proposisjonene enten ved deling eller for få påmeldte.  

• Følg med på innmeldingslister mellom kl 10.00-11.00 på innmeldingsdagen.  

• Du kan melde i ett løp del en og ett i del to om din ponni er i god løpsskikket stand og det er 

løp som passer. Skal du kjøre ett kan du velge hvem del du vil.  

• Skal ponnien din gå rekruttløp må den meldes i del 1.  

• Alle volteløp handikappes etter snitt årsbeste + 4 siste godkjente starter.  

• Vipps for betaling av startavgift til Agder Travforbund VIPPS 610661 Beløpet er 100 kr pr 

start. Skriv navn på ponnien. Dette betales mandag 15. august når du ser at du er med på 

startlistene. Eventuelt har du ikke vips betal til Agder Travforbunds kontonr, 3126 28 75841. 

La oss slippe mye ekstra jobb her og betal i tide!  

• Rengjør godt etter deg og kast søppel. Frist for påmelding er 12.august kl. 08.00-08.30. Husk 

du kan bruke nettinnmelding fra løpene blir lagt ut.  

 

For påmelding til overnattingsboks, strykninger, og rekruttløp er kontaktperson Marion 

Ekhaugen tlf 99457920 e-post: marion.ekhaugen@uia.no  

 



Løpsinvitasjon del 1 starter med proposisjon 1-7: 
 

❖ Proposisjon 1 Kategori A strek 4,00 stengt 3,36 - auto 1140m. 
❖ Proposisjon 2 Kategori A strek 3,35 stengt 3,21 -auto 1640m.  
❖ Proposisjon 3 Kategori A strek 3,20 stengt 3,06 -auto 1640m.  
❖ Proposisjon 4 Kategori ABCD strek 3,10 stengt 2,46 -volte 1140m. 
❖ Proposisjon 5 Kategori ABCD strek 2,45 -volte stengt for BCD 2,30 -2140m. 
❖ Proposisjon 6 Kategori ABCD strek 2,30 stengt 2,06 -volte 1640m. 
❖ Proposisjon 7 Kategori BCD strek 2,05 -volte 1640m.  

 

Løpsinvitasjon del 2, starter med proposisjon 8 til og med 14: 
❖ Proposisjon 8 Kategori A strek 3,50 stengt for de med bedre snitt enn 3,21 -volte 1140m. 
❖ Proposisjon 9 Kategori A strek 3,20 stengt for de med bedre snitt enn 2,51 -volte 1140m.  
❖ Proposisjon 10 Kategori ABCD strek 3,10 stengt for BCD med bedre snitt 2,36 -volte 1640m. 
❖ Proposisjon 11 Kategori ABCD strek 2,35, stengt 2,11 -volte 1640m. 
❖ Proposisjon 12 kategori A strek 2,40 - volte 1640m. 
❖ Proposisjon 13 kategori BCD strek 2,10 -volte 2140m. 
❖ Proposisjon 14 kategori BCD strek 2,20 – stengt 2,10 – auto 1640m. 

 
❖ Rekruttløp (15) skjønnsmessig handikapp meldes til Marion, premier til alle for godt 

gjennomført. 
 

 
Vi ber dere bruke nettinnmelding og tillegg vær oppmerksomme på hva er din ponnis snitt tid 
er, så du melder i rett løp. Alle løp handikappes etter årsbeste. I auto er det årsbeste som er 
gjeldene. 
 
Vi forbeholder oss retten til endring i proposisjoner der det ikke er minst 5 meldte, eller deling 
der det er for mange meldte. I delingsløp blir streken endret slik at feltet blir jevnest mulig. 
 
Frist for påmelding til løp er innen 12. august kl. 08.30 
 

Velkommen       
 
Hilsen  
 
Ponniutvalget i Agder 

 

 


