
 

Invitasjon til hel dag 25. september, under Trekamp-helgen! 

Vi gleder oss til en topp Trekamp-helg med mang deltagere på løpsdagen. 

Kommer du langveisfra er du velkommen til å melde deg på middagen på lørdag kveld. Vi tar av oss 

heste-klærne og pynter oss. Her er det premieutdeling fra delkonkurransene, så vær med å klapp 

fram ditt forbund      Hvem ligger best an til morgendagens finaleløp? 

Vi har en rekke flotte sponsorer til arrangementet som gir oss gode rammer. Flotte premier og seiers 

dekken til alle vinnere. Noen løp vil vi ha vinner ideal tid, her blir det eget Sashbånd for denne 

utmerkelsen. 

Supernorsken i kategori A og BCD er det både seiersdekken, krans og pokal. Husk supernorsken er 

kun for norskfødte ponnier. 

Lagene bor på Hotel Brennemoen ved Momarken travbane. Hvis du ikke er med på laget, men 

allikevel ønsker overnatting er det bare å bestille, si det er arrangement på Momarken Travbane. 

Reglene rundt løpsoppsett denne dagen: 

• Alle volteløp er etter årsbeste + inntil 4 siste godkjente starter. Snitt tid som er gjeldende i 

handikappingen. 

• Vi forbeholder oss retten til å endre løp der det er for få meldte eller for mange meldte.  



• Vi jobber for løp med minst mulig tillegg. Selv om ikke dette alltid er like lett, da alle skal få 

være med i rettferdige løp etter sin snitt tid. 

• Deltakeravgift 100 kr pr. løp. Det skal ikke betales for Trekamp løpene. 

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

OBS! Om din ponni er i løpssikket stand kan du melde ett løp i del 1 og ett i del 2. Skal din ponni gå 

rekruttløp kan du kun velge registrert løp fra del 1. Rekruttløp går i del 2. Det vil si du kan kjøre to 

løp på samme dag. 

Løpsproposisjoner: 

Løpsinvitasjon del 1 starter med proposisjon 1-7: 

• Proposisjon 1 Kategori A strek 4,00 stengt 3,26 - volte 1140m. 

• Proposisjon 2 Kategori A strek 3,25 stengt 2,51 -volte 1500m.  

• Proposisjon 3 Kategori ABCD strek 3,20 stengt 2,31 -volte 1500m.  

• Proposisjon 4 Kategori ABCD strek 2,30 stengt 2,06 -volte 1500m. 

• Proposisjon 5 TREKAMP kategori A Invitasjonsløp, strek etter lag innmelding. 

• Proposisjon 6 Kategori ABCD strek 2,05 -volte 2100m. 

• Proposisjon 7 TREKAMP kategori BCD Invitasjonsløp, strek etter lag innmelding. 
 

Løpsinvitasjon del 2, starter med proposisjon 8 til og med 14: 

• Proposisjon 8 Kategori A strek 3,50 stengt 3,11 -volte 1500m. 

• Proposisjon 9 Kategori ABCD strek 3,10 stengt 2,41-volte 1500m.  

• Proposisjon 10 SUPERNORSKEN Kategori A strek 3,15, volte -1500m, 15 raskeste prioritet 
plass i løpet. 

• Proposisjon 11 Kategori A strek 2,40, -volte 1500m. 

• Proposisjon 12 SUPERNORSKEN kategori BCD strek 2,40 - volte 2100m, 15 raskeste prioritet 
plass i løpet. 

• Proposisjon 13 kategori ABCD strek 2,35 – 2,11 volte 1500m. 

• Proposisjon 14 kategori BCD strek 2,10 – volte 1500m. 

• Rekruttløp (15) skjønnsmessig handikapp meldes til tove.onshuus@travsport.no premier til 
alle for godt gjennomført. Påmeldingsfrist 15. september. 

 
Vi har valgt å droppe autoløp denne dagen da det ofte er få som velger å kjøre autoløp.  

Noen løp kommer til å ha ekstra premie for vinner Idealtid       Hvem løp, kommer i programmet. 
 
Påmelding helst vi av nettinnmelding på ponnitravet.no, innen 15. september kl.08.30 til Norsk Trav. 
Husk nettinnmelding stenger kl. 24.00 kvelden før.  
Påmeldingslister kommer senest 16. september, endelige startlister innen mandag 19. september kl. 
15.00 
Påmelding middag lørdag, eventuelt helgebespisning utenfor laget, her kommer vi tilbake med pris 
(kostpris). Påmelding innen 15 september til tove.onshuus@travsport.no  
Deltager avgift, 100 kr pr løp betales til VIPS nr: 562953 (DNT ponnitrav) Det skal ikke betales for 
Trekampløpene. 
 
Alle spørsmål rettes til Tove, tove.onshuus@travsport.no eller tlf. 992 36 979. 
 

Håper vi ser dere alle       
hilsen 

Jenny Marine med sin store dugnadsgjeng og Tove 
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