
KLOSTERSKOGEN
TRAVBANE

30/6 - 2/7

Velkommen til årets store ponni happening! 

I denne invitasjonen finner du all nødvendig informasjon inn for leiren.

PAPAGAYO E.s
PONNILANDSLEIR
2023



VELKOMMEN TIL ÅRETS STORE
HØYDEPUNKT

Vi i Telemark Travforbunds ponniavdeling ønsker å invitere store

og små til årets ponnilandsleir på Klosterskogen Travbane! Årets

leir er fra 30/6 - 2/7 2023. Tradisjonen tro vil det være en

fullspekket helg med løpskjøring både lørdag og søndag, med

mye annet moro der i mellom.

Vi gleder oss og håper at mange av landets ponnientusiaster

kommer!

HVA SKJER I LØPET AV HELGEN

Fredag 30/6:

Ordinær innsjekk åpner kl 13 i vekta. Har noen behov for å komme

før dette så må dette gis beskjed om på forhånd, kontaktpersoner

for dette finner du under kontaktinformasjon.

Kl 17 griller vi pølser utenfor vekta i hesteringen. Vi har nok til både

store og små!

Lørdag 1/7:

Nattevaktene fôrer ponniene kl 07.00.

Åpning av ponnilandsleir.

Løpskjøring. Det vil kjøres hele TRE kranseløp for A ponni denne

dagen!

Festmiddag og premieutdeling på kvelden.

Ro i stallene senest 22.00.

Søndag 2/7:

Nattevaktene fôrer ponniene kl 07.00.

Løpskjøring. Det vil kjøres hele TRE kranseløp for BCD ponni

denne dagen!

Premier deles ut fortløpende i vekta.

Vel hjem!

Mer info om løpene finner du under proposisjoner.
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MAT & OVERNATTING

Ved påmelding er det mulig å reservere matbilletter. Det vil

være mulig å reservere frokost lørdag og søndag, lunsj lørdag

og søndag, samt festmiddag lørdag. Ønsker man ikke alle

måltider så kan man også bestille kun festmiddagen på

lørdagen. Alle måltidene serveres i restauranten på

travbanen.

Overnattingsmuligheter:

Hotel Fritidsparken Skien: 

https://skienfritidspark.no/en/hotel

Clarion Bryggeparken:

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/skien/clarion

-collection-hotel-bryggeparken/

Thon Hotel Høyers:

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/skien/thon-hotel-

hoyers/

Henriks Hotell:

https://www.henrikshotell.no/

På banen:

Mulighet for campingplass på travbanen med strøm.

Gratis teltplass på indrebane.
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PRISER & PÅMELDING

PRISLISTE

Per ponni

Matbillett #1 
(2x frokost, 2x lunsj, 1x festmiddag)

Per løp
Kr 500

Kr 560

Campingplass inkl. strøm Kr 200

Kr 100

Festmiddag kusk

Matbillett #2 
(2x lunsj, 1x festmiddag)

Festmiddag øvrige

Kr 400

Kr 100

Kr 200

Påmelding til leiren:

Påmeldingsfrist: 15 mai. Ingen etter anmelding. Påmelding skjer via

skjema som du finner HER, eller via ponnitravet.no. Påmelding er

gyldig når beløpet er betalt i sin helhet. Betales til konto:

2610.18.44241. Betalingen merkes med ansvarlig foresatte.

Det vil ikke være mulig å melde til løp før påmelding er betalt i sin

helhet.

Innmelding til løp:

Nettinnmelding åpner 9/6 og stenger 11/6 kl. 24.00. Vi oppfordrer

alle til å bruke nett innmelding. Du kan kun melde i ett registrert

løp pr. dag (pluss evt rekruttløp). Meld der din ponni hører

hjemme. Er du i tvil, kontakt Tove på enten tlf eller e-post.

Ønsker du å melde pr. tlf kan dette gjøres 9/6 mellom kl. 9.00 og

11.00 og 11/6 mellom kl. 09.00 og 11.00. Meld til tlf: 99236979 eller

bruk e-post tove.onshuus@travsport.no. Det meldes også til

rekruttløp på denne e-posten.

 

Alle lister gjennomgås i forhold til påmelding/betaling før de blir

lagt ut. Følg med på informasjon ponnitravet.no eller Facebook

side Papagayo E.s Ponnilandsleir 2023.
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PROPOSISJONER

Hvis det er for mange meldt, gjelder nærmest strek. 

Ponnier med kun prøveløpstid blir handikappet etter prøveløps

tid.

Har du ikke årsbeste i auto, brukes fjorårs beste. Har du aldri

startet auto er det rekord i volte som er tellende første gang.

Rekrutter: Barn under 7 år må kjøre med en person over 15 år.

Barn under 11 år må kjøre med en voksen om de kjører BCD-ponni. 

ALLE uregistrerte ponnier krever at det kjøres sammen med en

voksen og erfaren person.

Vi forbeholder oss retten til endring i løpene, flytte deltagere ved

for få meldte i løpene ol. 

Løpet opprettholdes ved 5 meldte eller flere.

KONTAKTINFORMASJON
For spørsmål, beskjeder og andre henvendelser, kontakt en av

følgende:

Cecilie Steensen

E-post: ctheste@gmail.com

Tlf: 907 68 529

Hilde Bø

E-post: hilde-boe@hotmail.com

Tlf: 915 99 589

Mimmi Åsten

E-post: mimmiasten@live.no

Tlf: 995 64 156

Du kan også kontakte oss via leirens facebookside:
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LØRDAG

SØNDAG


