
PREMIESJANSEN 2018
For norskfødte varmblods og kaldblods født i 2016, som er 

innmeldingsberettiget til Norsk Travkriterium 
i 2019 og/eller Norsk Travderby i 2020. 

(Hester som ikke er innmeldingsberettiget til Kriteriet 
og/eller Derby kan ikke meldes til Premiesjansen).

Ønsker du å melde din hest til Premiesjansen? 
Da melder du det via dette skjema senest 30. april 2018. 

Husk å signere før du sender inn!

Man kan uansett kjøre mønstringsløp uten å motta økonomisk 
godtgjørelse for dette selv om man har meldt sin hest til premiesjansen.

         Nytt fra 2018 (hester født i 2016) er at det er ulike regler for de to rasene 
            For kaldblods gjelder følgende regler;
            Premiesjansen for kaldblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i Derby med dobbel premie
            i finalene til de som er påmeldt i Premiesjansen. 
            3 Det kreves at det påmeldes 150 hester for at premiesjansen skal gjennomføres. 

            For varmblods gjelder følgende regler;
            Premiesjansen for varmblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i både Derby og Kriteriet 
            med en 50 prosent høyning av premiene i finalene for de som er påmeldt. 

            3 Påmeldes det mellom 100 og 129 hester gjennomføres Premiesjansen i Kriteriet. 
            3 Påmeldes det mellom 130 og 229 hester gjennomføres Premiesjansen i Derby istedenfor i Kriteriet. 
            3 Påmeldes det 230 hester eller flere gjennomføres Premiesjansen både i Kriteriet og i Derby. 

            For begge raser gjennomføres Premiesjansen både i åpen klasse og i hoppeavdeling om det blir noe av.
            For at ovenstående hest/hester skal være startberettiget i ovenstående innskuddsløp må alle innskudd 
            til disse løp betales. 
            Dette administreres av DNT – les mer på www.travsport.no/Sport/Kriterie- og derbyinformasjon.

SISTE INNMELDINGSFRIST: 30. APRIL 2018 – til sporten@travsport.no

Det Norske Travselskap
Postboks 194 Økern, 0510 Oslo 
Telefon: 22 95 60 00 (sentralbord) 
e-post: sporten@travsport.no

Hestens navn                                                                                                 Hestens registreringsnummer

Hestens navn                                                                                                 Hestens registreringsnummer

Hestens navn                                                                                                 Hestens registreringsnummer

Hestens navn                                                                                                 Hestens registreringsnummer

Hestens navn                                                                                                 Hestens registreringsnummer

Sign. hestens eier                                                  E-post

Fyll ut dette skjemaet og send det til sporten@travsport.no eller send per post til DNT, Postboks 194 Økern, 0510 OSLO. 
Les mer om Premiesjansen på travsport.no/premiesjansen/


