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Bergen Travpark 21-23 Juni



PONNILANDSLEIR 2013 

Bergen travpark, Vestenfjeldske Travforbund og ponnigruppen inviterer til 
Ponnilandsleir 21. – 23. juni 2013. 
Vi ønsker alle våre rekrutter/ponnitravvenner hjertelig velkommen til 3 innholdsrike 
dager med ponnilandsleir i Bergen. 
Vi håper at så mange som mulig av dere kan komme til Bergen med familie, med eller 
uten ponni til en opplevelsesrik helg i Bergen.   
Det vil bli lagt til rette for at dere får spennende dager med varierte løp og aktiviteter 
gjennom hele helgen. 
Utover ponniløpene legger vi også opp til en del andre aktiviter. Det vil bli grilling, 
underholdning og diskotek om lørdags kvelden. 
 
INVITASJON 
Bergen Travpark, Vestenfjeldske Travforbund og Vestenfjeldske ponnigruppe inviterer 
til ponnilandsleir 21 – 23. juni 2013.  
Deltageravgiften vil være kr 1 100,- pr. ekvipasje(kusk/rytter med ponni). For andre 
deltakere er prisen kr 750,- pr. person. Stiller kusk/rytter med flere ponnier, så koster 
ponni nr. 2 kr 750,- 
 
I denne prisen inngår.: 
Bevertning ved ankomst fredag kveld. Frokost og lunsj lørdag og søndag. Grilling lørdags 
kvelden inngår også i prisen. Oppstalling av ponnier er også inkludert. 
Det blir arrangert ponniløp både lørdag og søndag i trav og monte. 
NB! Det tillates at hver ponni kan gå ett registrert løp og en annen aktivitet hver dag. 
 
Løpene blir registrert som ordinære løp, derfor må ponniene være registrert og 
godkjent for løp (registrert prøveløpstid) og kuskene må ha lisens om de skal delta i løp. 
Husk målekortene. Alle ponnier fra 8 år og yngre må ha blitt målt i 2013. 
 
Om du ikke har lisens og/eller ponni som ikke er godkjent for løp vil det bli laget egne 
rekruttløp, slik at alle får delta. Startkontingent for rekrutter m/mat, kurs og ponni 
påmeldt fra før er kr 950,- pr. ekvipasje Startkontingent for rekrutt m/mat, kurs og en 
ponni som ikke er påmeldt tidligere er kr 1 100,- pr ekvipasje. 
 
Vi forbeholder oss retten til å slå sammen løp i forhold til påmelding. 
For deltakelse på ponnilandsleiren må påmeldingsskjema og betalingsskjema fylles ut og 
sendes til Bergen Travpark innen 22. mai 2013. Dette gjøres fortrinnsvis på e-post: 
oistein.rasmussen@rikstoto.no, alternativt pr. post til: Bergen Travpark, ATT: Øystein 
Rasmussen, 5111 BREISTEIN. Merk konvolutt: Ponnilandsleir. 



 

 

 

 

Alle felter i påmeldings-skjemaene må fylles ut nøyaktig, skriv tydelig.  
 
Innmeldingsfristen må overholdes. 
 
Program med alle detaljer og ny informasjon sendes ut til alle deltakerne etter 
innmeldingsfristens utløp. 
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Bergen og Bergen Travpark, og håper så mange 
som mulig vil delta på årets ponnilandsleir. 
 
Har du spørsmål om arrangementet ta kontakt med arrangementsansvarlig Øystein 
Rasmussen 906 87 171  oistein.rasmussen@rikstoto.no 
 
Bergen Travpark A/S  Vestenfjeldske Travforbund  
Atle Lundgren Hansen  John Blindheim      
 
Vestenfjeldske Travforbunds ponnigruppe. 
Marianne Kaarevik 
 
 



BESTILLING OVERNATTING – PONNILANDSLEIER BERGEN TRAVPARK 2013 

 

 

 

Vi ønsker overnatting på Bergen Travpark 21-23 Juni. 

 
Vi gjør oppmerksom på at ingen barn under 18 år kan sove alene i campingvogn eller telt. 
Campingplass med strøm koster kr. 150.-, dette vil bli fakturert fra Travparken Servering. 
NB!: BESTILLING MÅ GJØRES FØR 1. JUNI 2013.  på epost: oistein.rasmussen@rikstoto.no 
 

 

Campingplass med strøm  Ja……….  Nei……… 

Antall personer i vogna   ……………………………stk 

 

Telt     Størrelse………………......... 

Antall personer i teltet   ……………………………stk. 

 

Ansvarlig for Campingvogn/telt: 

Navn……………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………. 

Mail…………………………………………. 

Telefon…………………………………… 

 



BESTILLINGSSKJEMA FOR PONNILANDSLEIREN 21. – 23. JUNI 2013. 
 
 
Ponniens navn:  ……………………………………………………………….. 
Ponniens reg.nr.: ……………………………………………………………….. 
Kuskens navn:  ……………………………………………………………….. 
Foresattes navn: …………………………………………………………………… 
 
 
     Totalt 
Ponni nr 1 m/opphold + kus m/mat   kr 1 100,-  
Ponni nr 2 m/opphold   kr 750,-  
Ponni nr 3 m/opphold   kr 750,-  
……………stk familiemedlemmer   à kr 750,-  
Rekruttløp påmeldt ponni Lørdag............ Søndag………… kr  900,-  
Rekruttløp med ny ponni/opphold    1 100,-  
Rekruttkurs Alle rekrutter må delta her   0,-  
Totalt å betale:      
 
 
Betales til Bergen Travpark. 
Konto nr.: 1503 33 22205 
Betalingsfrist: 22.mai 2013 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Øystein Rasmussen 
Bergen Travpark 
 
oistein.rasmussen@rikstoto.no 
 



Løps proposisjoner ponnilandsleir 2013 Bergen Travpark 

Arrangøren forbeholder seg retten til endringer og flytte deltagere til best mulig løp der det er for mange 
meldt, eller for få meldt. Det kan også skje at et løp blir delt i to, med noe endrede streker. Derfor er det viktig 
at dere setter på reserveønsker for både lørdag og søndag. 
Alle ryttere i monte skal veies i vekten. Informasjon om tidspunkt kommer senere. 
Ponnier med kun prøveløpstider pr 11.juni blir satt i ett samlet løp lørdag. Dette løpet handikappes på nytt 
søndag, etter ponnienes nye rekorder. Strek blir svakeste tid.  
Hvis du er en kusk som skal ta lisens før ponnilandsleir må alle papirer være hos DNT senest 1.juni 2013. Det 
samme gjelder registrering av nye ponnier. Papirer levert etter dette må kjøre rekruttløp. 

Kategori A lørdag 
A1)Kategori A strek 3,15 stengt 3,00 auto, 1600m 
A2)Kategori A strek 2,59 stengt 2,45 auto, 1600m 
A3)Kategori A stek 2,44 og raskere auto, 1600m 
A4)Kategori A strek 4,00 stengt 3,15 volte, 1600m 
A5)Kategori A strek 3,20 stengt 2,35 volte, 2100m 
A6)Kategori A strek 2,45 og raskere volte, 2100m 

Kategori BCD lørdag 
BCD1)Kategori BCD strek 1,49 og raskere auto, 1600m 
BCD2)Kategori BCD strek 2,05 stengt 1,50 auto, 1600m 
BCD3)Kategori BCD strek 2,15 stengt 2,06 auto, 1600m 
BCD4)Kategori BCD strek 3,00 stengt 2,20 volte, 2100m 
BCD5)Kategori BCD strek 2,30 stengt 2,00 volte, 2100m 
BCD6)Kategori BCD strek 2,05 og raskere volte, 1600m 
PABCD)Ponnier med kun prøveløpstid (strek settes etter svakeste ponni) volte, 1600m 
 

Kategori A Søndag 
A7)Kategori A strek 3,40 stengt 3,30 auto, 1600m 
A8)Kategori A strek 3,29 stengt 3,16 auto 1600m 
A9)Kategori A strek 3,20 monte volte, 1100m 
A10)Kategori A strek 3,30 stengt 3,10 volte, 1600m 
A11)Kategori A strek 3,20 stengt 2,40 volte, 2100m 
A12)Kategori A strek 2,45 og raskere volte, 2100m 
Kategori BCD søndag 
BCD7)Kategori BCD strek 2,25 stengt 2,16 auto, 1600m 
BCD8)Kategori BCD strek 2,10 monte volte, 1600m 
BCD9)Kategori BCD strek 2,30 monte volte, 1600m 
BCD10)Kategori BCD strek 2,50 stengt 2,15 volte, 1600m 
BCD11)Kategori BCD strek 2,20 stengt 1,50 volte, 2100m 
BCD12)Kategori BCD strek 1,55 og raskere volte, 2100m 
PABCD)Ponnier med kun prøveløpstid lørdag, handikappes på nytt etter nye rekorder, volte, 1600m 

Regler for rekruttløp er slik: Barn under 7 år får ikke kjøre alene.                                                                               
Barn under 12 år får ikke kjøre ponni høyere enn 110 cm.  
Rekruttløp meldes slik: 
R1) Ikke registrerte ponnier, volte, 1100m (skjønsmessig handikapp) 
R2) Registrerte ponnier med rekord under 2,50, volte, 1100m (skjønsmessig handikapp) 
R3) Registrerte ponnier med rekord over 2,51, volte, 1100m (skjønsmessig handikapp) 



PÅMELDINGSSKJEMA PONNILANDSLEIREN 2013 
 
Opplysninger om ponnien: 
 
NAVN  Kategori: 

 
 

DNT`s reg.nr: 
 

 Prøveløpsdato/ 
Siste løpsdato: 

 

Siste vaksinasjon:  Løp nr. lørdag 
 

 

  
 

Løp nr. søndag  

 
NB! Det er kun lov til å ha ett registrert løp + evt en aktivitet (rekruttløp eller galopp) pr dag. 
 
Opplysninger om kusk/rytter: 
 
Navn:  Har kusk/rytter lisens?  
Lisensnr:  Draktfarge  
 
Øvrige deltakere: 
 
Navn: Voksen Barn 
   
   
   
   
   
 
Kommentarer: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktperson: 
 
Navn:  Mobil:  
Adresse:  E-post:  
Tlf:  Fax:  
 
Påmeldingsskjema sendes til Bergen Travpark, Travparkveien 70, 5111 BREISTEIN innen 22. mai. 
 
Innbetaling gjøres til konto nr.:  1503 33 22205 
 
Betalingsfrist: 22.mai 2013. 
 
For sen påmelding vil bli belastet med dobbel påmeldingsavgift. 
 



Bergen Camping Park A/S

Toalett

Gjestestaller

Teltplass

Campingvogner og bobiler

Åpen kafee med RD 
og Norsk tipping

Trykk Bergen Travpark
 55396800


