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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
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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 
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Risør og Tvedestrand travlag inviterer
til lokalkjøring på Sørlandets Travpark

torsdag 1. juni klokken 18:00
1. løp: kaldblods. 2140 m. DNT-pokal for 3-åringer. 20 m for hver kr. 5 000,- og for hver 
vunnet DNT-pokal.

2. løp: kaldblods. 2140 m. Grunnlag kr. 0,-.

3. løp: kaldblods. 2140 m. Grunnlag under kr. 15 000,-.

4. løp: kaldblods. 2140 m. Grunnlag under kr. 50 000,-. 20m ved kr. 25 000,-.

5. løp: kaldblods. 2140 m. Grunnlag kr. 50 000,- til kr.100 000,-.

6. løp: kaldblods. 2140 m. 20 m ved kr. 100 000,-, 40 m ved kr. 200 000,- og 60 m ved kr. 
300 000,-.

7. løp: kaldblods. 2140 m. Monté ungdomsløp (rytter fra 15 til og med 23 år), 
skjønnsmessig handikap. Premiering til hestens eier 1. plass: 800 kr., 2. plass: 500 kr., 3. 
plass: 300 kr. øvrige fullførte: 200 kr. Gavepremie til rytter.

8. løp: varmblods. 2140 m. DNT-pokal for 3-åringer. 20 m for hver kr. 5 000,- og for hver 
vunnet DNT-pokal.

9. løp: varmblods. 2140 m. Delingsløp. Skjønnsmessig handikap. Deles etter innmelding.

10. løp: varmblods. 2140 m. Monté ungdomsløp (rytter fra 15 til og med 23 år), 
skjønnsmessig handikap.Premiering til hestens eier 1. plass: 800 kr., 2. plass: 500 kr., 3. 
plass: 300 kr. øvrige fullførte: 200 kr. Gavepremie til rytter.

Ponni: Løp i alle klasser. Kat. A, B, C og D. Skjønnsmessig handikap.

Vi forbeholder oss retten til å slå sammen/dele løp. En hest/ponni kan kun starte i ett løp.

Etteranmelding etter programtrykk godtas ikke. Linjestart i alle løp. Startkontingent kr. 
150,-, ponnier gratis.

Påmelding innen torsdag 25. mai kl. 22:00 til:
Mari Fiane tlf. 980 03 718

Kjell Løvdal tlf. 900 18 678
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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


