
Velkommen til Looking Superbs ponnilandsleir 
 

Midt-Norge Travforbund og Leangen Travbane har gleden av å ønske dere 
velkommen til Ponnilandsleiren 2019. Det er hele 125 ekvipasjer påmeldt, og vi ser 

frem til å tilbringe helgen sammen med dere. 
 
I skrivende stund jobber vi med å lage et flott programmagasin for helgen. Løpene har 
akkurat blitt publisert på ponnitravet.no, og det ble 22 flotte løp. I tillegg har vi 3 rekruttløp 
begge dager, vi skal dermed få se totalt 28 ponniløp i løpet av helgen.  
 
Ankomst: 
Ved ankomst til banen etter kl. 15.00 fredag, vil dere bli møtt i porten inn til stallringen. 
Noen av dere har meldt deres ankomst onsdag og torsdag. Vi synes det er veldig hyggelig at 
dere vil komme tidlig, men vi ønsker beskjed om ca ankomsttid slik at vi kan være på plass 
for å ta imot dere. Fint om vi får beskjed hvis noen av dere ikke kommer før lørdag også. 
 
Sekretariat: 
Alle deltakere registrerer seg i sekretariatet ved ankomst, eller når det åpner hvis dere 
kommer før. Vi åpner kl. 15.00 fredag, og holder åpent til alle har kommet på plass. Lørdag 
åpner sekretariatet kl. 08.00. Ved registreringen vil dere få utdelt velkomstpakker, og de av 
dere som har forhåndsbetalt mat får utdelt armbånd som bevis på dette. Armbåndet må 
ikke tas av under helgen! Dere får deretter tildelt stallbokser, og blir guidet rundt på 
området; staller, parkeringer, sovesal og teltplass. På boksdørene vil dere finne boksskilt 
med ponniens navn, som vi ønsker dere skal fylle ut med navn og telefonnummer til 
kontaktperson. Parkering av hestehengere skjer på anvist sted i hesteringen, og biler på 
anvist sted på publikumsparkeringen. Det vil være parkeringsvakter med gule refleksvester 
på alle parkeringsplasser. 
 
Kickstart: 
Fredag kl. 19.15 ønsker vi velkommen i spillehallen. Der blir det servert pizza og brus, før 
leiren kickstartes med konsert av Skei & PT.  
 
Matservering: 
Frokost- og lunsjbuffet serveres i tidsrommene 07.30-09.30 og 12.00-13.30 i restauranten på 
publikumsplass lørdag og søndag. Til frokost og lunsj er fremsatt drikke inkludert. 
Middagsbuffeten serveres også i restauranten, i forbindelse med premieutdelingen lørdag 
kveld kl. 18.30. Hver og en betaler for egen drikke her. Det er anledning til å kjøpe 
enkeltmåltider for de som ikke har forhåndsbetalt, betaling gjøres direkte i restauranten.  
 



Stallkroa i vekta åpner kl. 11.00 på fredag, og holder åpent til kl. 22.00 eller så lenge det er 
behov. Lørdag og søndag holder de åpent kl. 09.00-17.00. De har bl.a. baguetter og 
småretter, vafler, pommes frites, pølser, hamburgere og middag på menyen.  
Travkroa på publikumsplass holder åpent lørdag kl. 10.00-18.00.  
 
Camping/teltplass: 
Teltplassen vil være på angitt sted på indre bane. Husk at det skal være 3 meter mellom 
hvert telt i henhold til branninstruksene. De som bor i telt på indre bane må enten pakke 
ned og ta med seg teltet før løpsstart søndag, eller vente til stevnet er over. Det er ikke tillatt 
å pakke ned og ta med seg telt over banen under løpsdagen. 
Campingvogner parkerer på angitt sted på publikumsparkeringen, der uttak for strøm vil 
være tilgjengelig.  
 
WC/Garderober: 
Vi leier garderober av Strindheim IL. Dersom flere enn de som har bestilt ønsker å benytte 
garderobene, kan bestilling gjøres i sekretariatet etter ankomst. Det koster 50,- kr i leie pr. 
pers., og da kan dere benytte dem så mye dere vil hele helgen. Det tar ca 10 min å gå fra 
travbanen, garderobene åpner kl. 07.00 og stenger kl. 23.00. 
Toaletter finnes i vekta, i gjestestallene, på begge ender av sovesalen og ved spillehallen. I 
det tidsrommet travkroa er åpen, er det tilgjengelige toaletter der også. 
 
Rekrutter: 
Rekruttene er delt inn i 3 løp begge dager. Det er en obligatorisk samling for rekruttene på 
travskolen lørdag kl. 10.30, og søndag kl. 08.45. Rekruttløpene vil gå som de tre siste løpene 
lørdag, og de tre første løpene søndag.  
 
Åpningsseremoni: 
Åpningsseremonien starter kl. 10.00 på lørdag. Alle deltakerne møter i hesteringen foran 
vekta i god tid, og samles rundt fanebærerne for sine respektive travforbund. Vi ønsker at 
alle skal stille i drakt til innmarsjen. Det marsjeres til seremoniplass, hvor det blir offisiell 
åpning av ponnilandsleiren. 
 
Premieutdeling: 
Lørdag kveld kl. 18.30 er det festmiddag og premieutdeling i restauranten. Etter den 
ordinære premieutdelingen fra løpene, blir det gavedryss. Vi har masse flotte premier som 
skal trekkes blant alle deltakerne, der hovedpremien er en splitter ny sulky! 
Søndag er vi er klare med premiene fra kl. 11.00 i stallkroa i vekta. Alle kan hente premiene 
sine fra søndagens løp der etter at dere har levert nummerskiltene. 
 
  



Hestens Dag: 
Lørdag i tidsrommet 10.30-14.30 vil det være aktiviteter og konkurranser i forbindelse med 
Hestens Dag på publikumsplass. Hit er selvfølgelig også alle deltakere velkommen innom! 
Mer informasjon om dette finnes på vår Facebookside «Looking Superbs ponniandsleir 
Leangen 2019» 
 
Filming: 
Samtlige løp og seiersintervju vil bli streamet og sendt live på vår Facebookside. I etterkant 
av leiren vil løpene bli lagt ut på Leangen Travbanes YouTube-kanal. 
 
Fotokonkurranse: 
Vi vil se deres forberedelser, reiser, opphold og opplevelser i forbindelse med deltakelsen på 
årets ponnilandsleir. Legg ut bilder på Instagram og bruk emneknaggene 
#lookingsuperbsponnilandsleir og #ponnilandsleir2019. Vi trekker en vinner i etterkant av 
ponnilandsleiren som får tilsendt en pakke med leir-effekter i posten. 
 
Funksjonærer: 
Funksjonærer og hjelpemannskap er kledd i gule t-skjorter, og vil være tilstede for dere hele 
helgen. Ikke nøl med å be om hjelp, assistanse, tips eller råd hvis dere skulle trenge det! 
Røde Kors er tilstede med sanitetsvakter under løpsavviklingen begge dager. 
 
Stall og fôring: 
Dere får utdelt én flisball til hver ponni ved ankomst. Vi vil minne om at alle må bringe med 
eget fôr, og at fôring av ponniene er den enkeltes ansvar. Snakk gjerne sammen med de 
andre i samme stall for å bli enige om fôringstidspunkt. Det skal være ro i stallene om 
natten. 
 
Opprydning: 
Vi ber alle om å rydde opp etter seg både i stallene, sovesalene, teltplassene og andre steder 
dere oppholder dere gjennom helga. All flis skal ut av boksene og tømmes på anvist sted. 
Det skal kjøres V65-stevne på Leangen allerede mandag 15. juli, så det er viktig at anlegget 
er klart til bruk mandag formiddag. 
 
 
 

Da gjenstår det bare å ønske alle en god tur, vi gleder oss til dere kommer! 
 
 
  



Tidsprogram fredag: 
Tidspunkt: Aktivitet: 
11.00 Stallkroa i vekta åpner 
15.00  Sekretariatet åpner for registrering 
19.15 Kickstart i spillehallen 
23.00 Garderobene stenger 
23.00 Ro for natten, nattevaktene starter sin vakt 

 
Tidsprogram lørdag: 

Tidspunkt: Aktivitet: 
07.00 Garderobene åpner 
07.30-09.30 Frokost i restauranten 
08.00 Sekretariatet åpner 
09.00 Vekta åpner 
09.00 Stallkroa i vekta åpner 
10.00 Åpningsseremoni 
10.30 Møte rekrutter på travskolen 
10.30 Aktiviteter Hestens Dag åpner 
11.20 Start første løp 
12.00-13.30 Lunsj i restauranten 
14.30 Aktiviteter Hestens Dag avsluttes 
16.15 Start siste løp 
17.00 Stallkroa i vekta stenger  
18.30-22.00 Festmiddag og premieutdeling i restauranten 
23.00 Garderobene stenger 
23.00 Nattevaktene starter sin vakt 

 
Tidsprogram søndag: 

Tidspunkt Aktivitet: 
07.00 Garderobene åpner 
07.30-09.30 Frokost i restauranten 
08.30 Vekta og sekretariatet åpner 
08.45 Møte rekrutter på travskolen 
09.00 Stallkroa i vekta åpner 
10.00 Start første løp 
11.00 Premieutdeling fortløpende i stallkroa i vekta 
12.00-13.30 Lunsj i restauranten 
14.00 Start siste løp 
17.00 Stallkroa i vekta stenger 

 
MERK: De oppgitte tidene er cirkatider, og mindre avvik vil kunne forekomme. 




