
FELLES LØPSINNBYDELSE 2017 

LOKALKJØRINGER I AGDER 

Dato Arrangør Bane 

13/4 Øyestad og Fjære Frivoll 

17/4 Lista Nesheim 

1/5 Setesdal Senum 

7/5 Eiken Nerstøl 

20/5 Kristiansand Hortemo 

25/5 Grimstad Frivoll 

1/6 Risør og Tvedestrand Sørlandet (ST) 

5/6 Lillesand og Birkenes Flakksvann 

5/8 Gyland Gyland 

27/8 Mandal Nesheim 

3/9 Åmli Engenes 

1/10 Arendal Frivoll 
 

 

NB: sikkerhetsvest er påbudt i alle løp! 

 

 

 

 

 



INFORMASJON OG FELLES REGLER 

Lokalkjøringene avholdes etter DNTs løpsreglement. Dette kan leses i sin helhet på 

http://www.travsport.no/Sport/Reglement/. Noen viktige punkter: 

Aldersbestemmelser 

Travhester kan delta i lokalkjøringer ett år lenger enn i totoløp. Kaldblodshester: 2-16 år. Varmblodshester: 

2-13 år. Ponnier: 3-18 år. 

Kusker/ryttere 
I lokale travløp uten totalisatorspill er det ikke krav om lisens, og nedre aldersgrense for kjører/rytter av 
travhest er 15 år. Det kan i disse løp søkes om dispensasjon fra den øvre aldersgrense (70 år). Søknad skal 
sendes til det arrangerende lags styre, og i hvert enkelt tilfelle. Arrangøren kan nekte uegnede 
kusker/ryttere å delta. 
 
Galopp 
Det er tillatt med tre galopper (på inntil 100 meter). Fire galopper medfører disk, det samme gjelder 
målgalopp. 
 

Montéløp 

Det er ingen vektbestemmelser for ryttere i lokalkjøringer. 

Startfrekvens 

Det er tillatt å starte i to løp samme dag hvis arrangerende klubb godtar dette. Det er ikke tillatt å starte to 

dager etter hverandre (f.eks. lokalkjøring lørdag og totoløp søndag eller motsatt). Gjelder også ponni! 

Utstyr 

Alt utstyr for kjører/rytter og travhest/ponni som skal benyttes i konkurranse eller i trening, skal ha blitt 

godkjent av DNT. Utfyllende liste over utstyr som enten er tillatt eller ikke er tillatt, offentliggjøres i egen 

utstyrsliste. Ansvarlig innmelder er ansvarlig for at travhesten/ponnien presenteres velstelt, og at seletøy 

og redskap forøvrig er i forsvarlig stand og tillatt i henhold til DNTs utstyrsliste under oppvarming til travløp 

og ved fremmøte til defilering. Sikkerhetsvest er påbudt. 

Ponniløp 

På lokalkjøringer benyttes skjønnsmessig handikap. Snittet av rekord og de fire siste startene er 

utgangspunktet, men det kan gjøres skjønnsmessige unntak. Forbundssekretæren kan hjelpe til med å 

handikappe ponniløp. 

Agder Travforbund betaler arrangøren kr 200 per startende ponni på hver lokalkjøring. Ponnier skal derfor 

ikke betale startkontingent. 

I ponniløp skal det kun være registrerte ponnier og lisensierte kusker. Det oppfordres til å kjøre egne 

rekruttløp hvor ponni og/eller rytter ikke er godkjent. I rekruttløp skal det være lik premiering til alle. 

Ungdomsløp 

Agder Travforbund utbetaler pengepremier i rene ungdomsløp. Kravet er at det er minst fire starterklærte 

hester, og at samtlige kusker/ryttere er i alderen 15-23 år (født 1993 eller senere). Premieskala kr 800-500-

300-200-(200). Premier utbetales av arrangøren, som får beløpet refundert av forbundet. 

http://www.travsport.no/Sport/Reglement/


DNT-pokal 

Det deles ut DNTs 3-årspokal i rene 3-årsløp med minst tre starterklærte ekvipasjer. I utgangspunktet deles 

det kun ut én pokal per lokalkjøring, men ekstra pokal kan kjøpes av forbundet. 

Proposisjoner: 

For 3-årige norsk- og svenskfødte kaldblodshester, eller 3- årige norskfødte varmblodshester. 

Distanse mellom 1500 og 2100 meter med volte, auto eller linjestart.  

20 meter tillegg for hver vunnet 3-årspokal. Stengt for hester som har vunnet tre stykk 3-årspokaler. 

Etter 1. mai er det anledning til også å gi tillegg for innkjørte pengepremier. Dette tillegget kommer i tillegg 

til tillegget for vunnet 3-årspokal.  Arrangøren avgjør eventuelle tillegg for grunnlag, og disse skal 

fremkomme i løpsinnbydelsen. 

Det er eier-/innmelders plikt ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har vunnet 3-årspokal. Dersom 3-

årspokal er vunnet etter innmelding er funnet sted, skal eier/innmelder før start meddele arrangør om 

dette, samt selv påse at hesten starter fra riktig distanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ØYESTAD OG FJÆRE TRAVKLUBBS INNBYDELSE LOKALKJØRING  
FRIVOLL TRAVBANE SKJÆRTORSDAG 13. APRIL 2017 KL 13.00 
 
KALDBLODSHESTER  
1. løp. 3-års løp. DNT–pokalen. 1900 meter.  
20 m tillegg ved hver vunnet DNT–pokal. Stengt ved tre pokaler. Innmelder er forpliktet til å oppgi korrekt 
antall vunnede pokaler ved innmelding. Det må være tre starterklærte hester for at DNT-pokalen deles ut.  
 
2. løp. Grunnlag 0. 1900 m. 
 
3. løp Grunnlag u 10.000 kr. 1900 meter. 20 m ved 5.000 kr.  
 
4. løp. Grunnlag under 50.000 kr. 1900 meter. 20 m tillegg ved 25.000 kr.  
 
5. løp. Montéløp. Skjønnsmessig handikap.  
 
6.løp. Øyestad og Fjære Travklubbs vandrepokal. 1900 meter. 20 m tillegg ved 100 000,- 40 m tillegg ved 
200 000,- og 60 m tillegg ved 350 000,-  
 
VARMBLODSHESTER  
7. løp. 3-års løp. DNT – pokalen. 1900 meter.  
20 m tillegg ved hver vunnet DNT–pokal. Stengt ved tre pokaler. Innmelder er forpliktet til å oppgi korrekt 
antall vunnede pokaler ved innmelding. Det må være tre starterklærte hester for at DNT-pokalen deles ut. 
 
8. løp. Montéløp. Skjønnsmessig handikap.  
 
9. løp. 1900 meter. Skjønnsmessig handikap  
 
 
PONNI  
11. løp. Kategori A, B, C og D. 1200 meter. Skjønnsmessig handikap  
 
12. løp. Monté. 1200 meter. Kategori A,B,C,D. Skjønnsmessig handikap  
 
13. løp. Rekruttløp for kusker og ponnier uten lisens. 1200 meter.  
 
 
Arrangør forbeholder seg retten til å stryke eller slå sammen løp etter innmelding. Innmeldingsliste legges 
ut på Grimstad og Omegns Travselskaps Facebookside og www.grimstadtrav.no snarest mulig etter 
innmeldingen er slutt. Programmet er klart tirsdag 11. april.  
 
Startkontingenten er kroner 200,- Løpene kjøres etter DNTs reglement. 
 
Innmelding hester innen SØNDAG 9. APRIL kl 21 til: 
Stein Larsen tlf 901 93 048 og Margrethe Nilsen 975 12 126 
 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.grimstadtrav.no%2F&h=ATMVRzlI0_k3IdFyosmPIUZAVXBIRim8-Cu5Gt6CmfYPPSl8Y1pS54XaAF4pg_JVg4WIXkNhv6tvo-iK5kxMAEuC31ZceTJa0uLTvBEZY0NsCm8UrOu4_dgX_Qp-JaFfAVQ&enc=AZPtTPS78-9Eb1AywqI4KRwg0M2S81yHwCf7EN9b4AvgiC-kOQ7o40VeMg-brXPW4YA&s=1


 

Travløp Nesheim Travbane 
Lista Travselskab inviterer tradisjonen tro til travløp

2. påskedag 17 April 2017 KL 13:00 

 

Velkommen! 
 

 

 

 

 

 

 

Påmelding ! 

Innen Søndag 9 april 2017 til: 

Tormod Gilja  : tlf    481 05 671 

Åse Helland  : tlf    916 37 242 

For ponnier: 

Åse Helland  : tlf    916 37 242  

 

Lokalkjøringen avholdes etter DNTs løpsreglement. 

 

Bildene er hentet fra Farsundsavis fra tidligere påskeløp 

 



SETESDAL TRÅVLAG INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ SENUM 

TRÅVBANE MANDAG 1. MAI KL. 13:00 

Rekruttløp, 1000 m For ikke-lisensierte/godkjente kusker/ponnier. 

Skjønnsmessig handikap. 

Ponniløp, 1000/1600 meter, tidsløp Skjønnsmessig handikap. 

Montèløp for ponni, 1000 meter, tidsløp Skjønnsmessig handikap. 

Unghestløp, 1600 meter Varm og kaldblods, 2 åringer 

3 årige kaldblodshester, 1600 meter 20 m tillegg for hver vunnet DNT pokal 

eller hver kr. 5000,- innkjørt. Innmelder er forpliktet til å oppgi korrekt antall 

vunnede pokaler. Det må være tre startende hester for at pokalen deles ut. 

3 årige varmblodshester, 1600 meter 20 m tillegg for hver vunnet DNT pokal 

eller hver kr. 5000,- innkjørt. Innmelder er forpliktet til å oppgi korrekt antall 

vunnede pokaler. Det må være tre startende hester for at pokalen deles ut. 

Torbjørn G. Haugens minneløp, 1600 meter Kaldblodshester. 

Kald- og varmblodshester, 1600 meter Løpene settes opp etter innmelding for 

å få jevnest mulige løp. 

Prince Ideals æresløp, 1600 meter Varmblodshester. 

Montèløp, 1600 meter Varm og kaldblodshester. 

Galoppløp for ponni, 1000 meter Åpent kun for ponnier som har deltatt i trav- 

eller montèløp. Startkontingent: 100 kr. 

Arrangøren forbeholder seg rett til å slå sammen eller dele eller avlyse løp 

avhengig av påmelding. Løpene kjøres etter DNTs reglement. Ingen kan delta i 

mer enn to løp. 

Påmelding innen tirsdag 25. april kl 20:00 til: 

Anette Hovstad: st-anette@hotmail.com, tlf 904 77 005 for hest (200 kr)  

Torleif Fennefoss: tollen@live.no, tlf 913 78 801 for ponni (GRATIS) 

 

 

 

 

 

 



Lokalkjøring søndag 7. mai kl. 13 
Nerstøl travbane 

Eiken og Omegn Travklubb 
 

Løp 1: Kaldblod/Varmblod  
DNT 3-årsløp(min 3 startende). Tillegg for hver 5000 eller vunnet DNT-
pokal. Maks 3 tillegg.  
Premier: DNT pokal- 700- 400- 200( til alle som fullfører).  

Løp 2: Kaldblod og varmblod:  
Løp i alle klasse. Løpene settes opp etter innmelding.  
Premie: 1400- 700-400-200( til alle som fullfører). Premiene er kombinert 
pengepremier/gavekort.  

Løp 3: Ponniløp:  
A, B-C-D og rekruttløp. Det blir løp i trav og galopp. Løpene settes opp i 
samarbeid med travforbundet.  
 
Innmelding innen tirsdag 2. mai:  
Rudolf Roland: 97648572  
Kenneth Hobbesland: 97128963  
Alf Torfinn Skeie: 91363180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velkommen til lokalkjøring på Hortemo Travbane  

lørdag 20. mai  

løp i alle klasser! 

 

Meld hesten din og bli med, vi disker opp med gode løp for store og små, og 

underholdning for publikum. Ta med deg familie og venner og kom til Hortemo denne 

dagen. Vi har salg av mat, drikke og kaker. Det er også mulighet for ansiktsmaling og 

vognkjøring med hund. 

*flotte premier som dekken til alle vinnere, premier til de tre første i mål og alle 

ponnier.  

*trekning av sele blant startende hester.  

*trekning av montesal blant startende montéhester.  

LØPSINNBYDELSE: 

-ponnirekrutten 

- ponniløp A, B, C (løpet blir delt om det er nok påmeldte) 

- monté ponni 

- 2-årsløp, minst 3 startende   

- DNTs 3-års pokal, minst 3 startende 

- monté varmblods og kaldblods  

- amerikanerløp varmblods, her deler vi opp løpene så rettferdig som mulig ut i fra 

antall meldte og grunnlag  

- amerikanerløp kaldblods, her deler vi opp løpene så rettferdig som mulig ut i fra 

antall meldte og grunnlag. 

Startavgift 100 kr 

Innmelding innen tirsdag 16. mai kl. 21.00 til: 

Marlene Grimstad: 924 83 971, marlenegrimstad@hotmail.com 

Jeanett Topland Vereide: 907 13 534, jeanetttopland@hotmail.com 

Arr. Kristiansand og omegn Travklubb 

 

 

 

 



Innbydelse til 
GRIMSTAD OG OMEGNS TRAVSELSKAPs LOKALKJØRING 

Frivoll Travbane - Kristi Himmelfartsdag - Torsdag 25. mai 2017 
 
 

TRAVDISCOUNT-DAGEN! 
Flotte dekken og gavekort til alle vinnere denne dagen 

 
 
Kaldblods 
1. løp. Toårsløp. 1900 m. 
 
2. løp. DNTs 3-årspokal. 1900 meter. 20 m tillegg ved hver DNT-pokal og/eller hver 3.000 kroner. Maks tre 
tillegg.  
 
3. løp. Upremierte hester. Grl. 0. 1900 meter. Utslagningsløp om flere enn åtte meldte. Da kjøres det to 
utslagningsløp hvor de to beste går til finalen. Vinneren i finalen vinner en komplett travsele. 
 
4. løp. Grunnlag under 75.000 kr. 1900 meter. 20 meter tillegg ved 5.000, 20.000 og 50.000 kroner.  
 
5. løp. Odd Stray Gundersens Minneløp. 1900 meter. 20 meter tillegg ved 100.000, 150.000 og 250.000 kr.  
 
6. løp. Monteløp. 20 m ved hver 100.000 kroner.  
 
Varmblods  
7. løp. 2-årsløp 1900 meter.  
 
8. løp. 3-åringer. 1900 meter. 20 m tillegg ved hver DNT-pokal og/eller hver 3.000 kroner. 
 
9. løp. Monteløp. 1900 meter. 20 m ved 75.000, 40 m ved 250.000, 60 m ved 250.000 kroner. 
 
10. løp. Ponni abcd. Skjønnsmessig handikap.  
 
11. løp. Ponni rekrutt. Skjønnsmessig handikap.  
 
12. løp. Ponni monteløp. Skjønnsmessig handikap.  
 
 
Arrangør forbeholder seg retten til å stryke eller slå sammen løp etter innmelding. Startkontingenten er 
kroner 200,-. Ponni gratis.  
 
Løpene kjøres etter DNTs reglement.  
 
Innmelding hest til Stein på 90193048 
Innmelding ponni til Margrethe 97512126 
 
Påmeldingsfrist: Søndag 21. mai kl 20.00 
 

 



 

 

 

 

 



Lillesand og Birkenes Travklubb 

inviterer til Pinsetravet 2017 

2. pinsedag, mandag 5. juni, kl. 13 

Flakksvannsbanen 

 

Det blir løp for ponnier, kald og varmblods i alle grunnlag 

og klasser, også 2-åringer. Løpene blir delt inn etter 

innmelding. 

 

- Seiersdekken i alle løp 

- Trekning av gavekort blant kusker/ryttere 

- Ingsons minneløp med flott gavepremie 

- Mange andre flotte premier i alle løp 

 

Påmeldingsavgift kr 200,- / ponnier gratis 

 

Innmelding innen mandag 29. mai kl. 20 til: 

Frode Hatlevik -  458 54 315 

Harald Wennesland - 975 75 745 

 

 

 

 

 

 



GYLAND GRAND PRIX 2017 
LØRDAG 5. AUGUST 

 

 

LØPSINNBYDELSE KOMMER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANDAL TRAVKLUBB 
 

inviterer til lokalkjøring på Nesheim Travbane, Lista 
 

søndag 27. august 2017 kl. 13.00 
 
 

Løp i alle klasser for både stor hest og ponni. 
 
Løpene settes opp etter innmelding. 
 
 
 
Startkontingent kr 100. 
 
Innmelding innen onsdag 23. august kl. 21 til: 
 
 
Rune Upsahl: 407 21 874 
E-post: formann@mandaltravklubb.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Løpsinnbydelse Åmli Trav- og Hestesportslag lokalkjøring 

på  

Engenesbanen i Åmli 3.september kl.13.00  

KALDBLODSHESTER: 

1.løp  Mønstringsløp 2 år  1300m   (Tidskrav 1.50 – 2.20) 

2. løp    3 års løp 1600m  Tillegg v. kr. 8000,- og hver DNT pokal 

3. løp  1600m linjestart  gr. Kr. 0 

4.løp  1600m linjestart  grl inntil  kr. 5000,- 

5.løp  1600m linjestart grl. Inntil kr. 15000,- 

6.løp  1600m linjestart grl. Inntil kr. 40 000,- 

7.løp  1600m  Tillegg v. kr. 75 000,- og kr. 150 000,- 

VARMBLODSHESTER: 

8.løp  Mønstringsløp 2 år 1300m (Tidskrav 1.30 – 1.50) 

9.løp  1600 m inntil kr. 30 000,- Tillegg v. kr.15 000,- 

10.løp 1600m 3 års løp Tillegg ved kr. 18 000 

11.løp 1600m Tillegg v. kr. 80 000,- og kr. 150 000,- 

Ponniløp, monteløp og galoppløp 

Ungdomsløp for kbl. og vbl. hester under forutsetning av nok innmeldte. Aldersgrense kusk/rytter 

15-23 år. Skjønnsmessig handikap.  

Pokaler – Dekken og Blomster i tillegg til gavepremier fra diverse lokale sponsorer.      

Innmelding søndag 20.august innen kl.22.00 

Bente L. Espebu tlf: 370 81 598 (etter kl.17.00), Mobil 952 82 944 e-post: bente@epletveit.com 

Marie Aamlid Mobil: 97503175, e-post: marie_aamlid@hotmail.com 

 



 

ARENDAL OG OMEGN TRAVSELSKAP 

FRIVOLL SØNDAG 1. OKTOBER 

 

Innbydelse kommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


