
Norgesmesterskap varmblod/kaldblod 
Tittelforsvarer er direkte kvalifisert. Deretter deltar de syv med høyest startpoeng av innmeldte. Øvrige plasser 
tildeles av DNT i samarbeide med arrangørbanen. Maks 12 startende. 

 
Representasjonsløp utland hester 
 
Gjelder mesterskap hester i regi UET hvor representant(er) er tatt ut av Det Norske Travselskap. 

 
European Championship 3-years old (EM for 3åringer – ikke vallaker) 
 
Hvert land tilknyttet UET kan stille med inntil tre representanter i løpet. 
Unntak er arrangørlandet som kan fylle opp feltet med egne hester, hvis det blir ledige plasser. 
 
European Championship 5-years old (EM for 5åringer – ikke vallaker) 
 
Hvert land tilknyttet UET kan stille med inntil tre representanter i løpet. 
Unntak er arrangørlandet som kan fylle opp feltet med egne hester, hvis det blir ledige plasser. 
 
European Championship for Mares (EM hopper) 
 
Hvert land tilknyttet UET kan stille med inntil tre representanter i løpet. 
Unntak er arrangørlandet som kan fylle opp feltet med egne hester, hvis det blir ledige plasser. 
 
Invitasjon legges ut på Det Norske Travselskap sine hjemmesider så snart den foreligger fra UET. 
 
Det Norske Travselskap tar den endelige avgjørelsen om hvilke hester som skal representere, samt rangerer 
disse internt. Rangeringsregler på neste link. 
 
Det Norske Travselskap gir tilskudd til hver hest etter følgende tabell 
Transport av hest hjemsted – arrangørbane – hjemsted 
 
Sverige   (kr 10.000,-) 
Danmark  (kr 15.000,-) 
Finland – Europa nord (kr 20.000,-) 
Europa sør  (kr 25.000,-) 
 
Dette beløpet utbetales transportør av hesten(e), hvis ingen annen avtale er gjort. 
 
I tillegg utbetales et reisetilskudd til ansvarlig eier ved fremlagt reisedokumentasjon etter følgende tabell 
 
Sverige-Danmark (inntil kr 10.000,-)        
Finland-Europa nord/sør (inntil kr 15.000,-) 
 
Dette skal dekke flybilletter/hotellopphold etc. 
 
Viktig: Arrangeres mesterskapet på en norsk bane gjelder egne regler for norske representanter. 
Transporttilskudd utbetales etter regler for V75-løp.Beløp for tilskudd til eier vil bli vurdert enkeltvis. 
 
Utgifter utover dette må dekkes av den enkelte. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
  



Andre internasjonale mesterskap inklusive UET Grand Prix (4 år innskuddsløp) 
Masters Trot finale – Nordisk Mesterskap kaldblod (Åbo-Finland), Yonkers International er ikke offisielle 
mesterskap  
Det Norske Travselskap forplikter å støtte økonomisk. 
 
(Unntak: Det Norske Travselskap bidrar med et transporttilskudd til fellestransporten av hester til  
Nordisk Mesterskap kaldblod, samt et reisetilskudd til kusker i samme løp. Se skjema for intern rangering, 
hvis nødvendig.) 
 
For kaldblodsløpene som arrangeres på Vincennes hver vinter gjelder egne regler. 
Kontakt Det Norske Travselskap for ytterligere informasjon. 


