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SPORTSSJEFEN HAR ORDET

DET NORSKE TRAVSELSKAP
Hestesportens Hus, Bjerke Travbane
Postadresse: 
Postboks 194 Økern, 0510 Oslo
Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60

RIKSTOTOKLINIKKEN –
BJERKE DYREHOSPITAL
Telefon 815 11 226 / Faks 22 95 60 67

NORSK RIKSTOTO
Hestesportens Hus, Bjerke Travbane
Postadresse: Postboks 464 Økern,
0512 Oslo
Tlf 22 95 61 00 – Faks 22 95 61 61

TOTALISATORBANENE:
BERGEN TRAVPARK
Bergen Travpark A/S, 5111 Breistein
Tlf. 55 39 68 00 / Faks 55 39 68 01

BIRI TRAVBANE
Biri Trav A/S, Postboks 124, 2836 Biri
Tlf. 61 18 78 88 

BJERKE TRAVBANE
Bjerke Travbane A/S,
Postboks 194 Økern, 0510 Oslo
Tlf. 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 55

DRAMMEN TRAVBANE
Drammen Travbane A/S,
Boks 1600, 3007 Drammen
Tlf. 32 21 87 00 / Faks 32 21 87 10

FORUS TRAVBANE
Forus Travbane A/S, 
Postboks 70, 4033 Forus
Tlf. 51 81 19 50 / Faks 51 81 19 49

HARSTAD TRAVPARK
Totonor A/S, 
Postboks 5544, 9496 Harstad
Tlf. 77 07 25 00 / Faks 77 07 25 10

JARLSBERG TRAVBANE
Jarlsberg Travbane A/S,
Postboks 2045, 3103 Tønsberg
Tlf. 33 38 11 50/ Faks 33 38 11 52

KLOSTERSKOGEN TRAVBANE
Telemark Toto A/S,
Postboks 2664, 3702 Skien
Tlf. 35 59 14 50 

LEANGEN TRAVBANE
Leangen Travbane A/S,
Boks 3911, Leangen, 7443 Trondheim
Tlf. 73 91 70 00 / Faks 73 91 73 15

MOMARKEN TRAVBANE
Momarken Toto A/S,
Postboks 174, 1851 Mysen
Tlf. 69 89 80 01 / Faks 69 89 26 35

SØRLANDETS TRAVPARK
Sørlandets Travpark A/S,
Travparkveien 30, 4636 Kristiansand
Tlf. 38 04 46 66 / Faks 38 04 49 60
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Løpsbulletinen utkommer 
12 ganger i året. 

Utgiver: Det Norske Travselskap

Annonsepriser:
Helside farge (baksiden): 15.000 kr
Innsiden av baksiden: 10.000 kr
Helside sort/hvitt: 8.000 kr 
Halvside: 6.000 kr

Årsabonnement: 
Kr. 400,- for travlags-medlemmer
Kr. 800,- for ikke-medlemmer
Løssalg kr. 80,- 
Bankgiro: 8200 01 81303
Postgiro: 0803 51 38995

Design & Trykk: 
Sax Media & Design as

Etter en fantastisk vår og
travsommer begynner de beste
hestene i hver klasse og alders-
kategori å skille seg ut. Den
store eksamensprøven skjer
første helgen i september, da
klasseløpshelgen står for døren.
I år med ytterligere en premie-
heving i flere av klassene. Åpen
avdeling varmblods for de
4-årige frister for eksempel

med en hel million i førstepremie! 
Norges store klasseløpshelg får i 2013 en litt mer
eksklusiv innramming, med V75-finaler på lørdagen og
på søndagen kjøres alle åtte finaler i Kriteriet og
Derbyet. Fra øvrige land i Skandinavia spiller man også
til Norge, da dagen er oppgradert til Nordisk V64-
omgang. Det føles selvfølgelig fint at vi kan vise frem
våre beste unghester i et stort utstillingsvindu, det er
bra for norsk travsport, som blir mer respektert og
etablert internasjonalt.
Husk også at den store klasseløpsauksjonen som alltid
finner sted i Oslo denne helgen. Over 100 unghester
skal auksjoneres ut og finne nye eiere.

I september starter også årets fjerde og siste V75-
meeting, som avsluttes med finaler på Bjerke i
desember. Her har vi innført en nyhet for kaldblodsen.
Istedenfor kun en klasse og mange forsøk med kun en
finale, blir det nå to forskjellige klasser og to finaler.
En for lavere grunnlag og en for høyere. Vi tror at det
fører til at flere trenere tar ut sine hester i V75, og
at disse V75-løpene samtidig blir enda bedre rent
sportslig. Den nye klassen får navnet «Grunncupen».
Vi nordmenn opplevde at Unionstravet på Momarken
i mars ble et løft, da vi kunne konkurrere med
svenskene i deres egne divisjoner. Flere norske hester
tok seg også videre til svenske finaler, og til og med
seier for en av dem; Nonstop Sas. I september er tiden
inne  igjen, denne gang på Färjestad. Nye muligheter
for de norske til å kvale inn til svenske finaler. Og den
store nyheten, Svensk-Norsk landskamp for kaldblods,
med ti inviterte hester i kamp om store premier. Som
dere legger merke til vil det skje store og spennende
ting i september, i  sporten vi alle elsker så høyt.

Jan Hedrén, Sportssjef DNT
E-mail: jan.hedren@travsport.no

DNTs UNGHESTSERIE - 3 år
Dato Bane 1. premie
Varmblods:
4. August Biri 40.000 kr.
5. August Leangen 40.000 kr.
7. August Bjerke (hopper) 40.000 kr.
13. August Forus 40.000 kr.
15. August Klosterskogen 40.000 kr.
15. September Sørlandet 40.000 kr.
20. September Biri 40.000 kr.
22. September Leangen 40.000 kr.
27. September Jarlsberg (hopper) 40.000 kr.
7. Oktober Drammen 40.000 kr.
8. Oktober Forus (hopper) 40.000 kr.
21. Oktober Leangen (hopper) 40.000 kr.
23. Oktober Bjerke 40.000 kr.
27. Oktober Bergen 40.000 kr.
1. November Bjerke (hopper) 40.000 kr.
12. November Momarken 40.000 kr.
18. November Leangen 40.000 kr.
27. November Bjerke 40.000 kr

Kaldblods:
4. August Biri 30.000 kr.
5. August Leangen 30.000 kr.
13. August Forus 30.000 kr.
9. September Leangen 30.000 kr.
15. September Sørlandet 30.000 kr.
18. September Bjerke 30.000 kr.
20. September Biri (hopper) 30.000 kr.
7. Oktober Drammen (hopper) 30.000 kr.
9. Oktober Bjerke 30.000 kr.
11. Oktober Biri 30.000 kr.
12. Oktober Bergen 30.000 kr.
15. November Jarlsberg 30.000 kr.
22. November Biri (hopper) 30.000 kr.
24. November Sørlandet 30.000 kr.

DNTs HOPPESERIE 2013 - V75
3-7-årige norskregistrerte varmblodshopper
Tillegg 20 m. ved vunnet 500.000 kr.

Lørdag 19. Januar Bjerke 2140v
Lørdag 9. Februar Leangen 2140v
Lørdag 2. Mars Drammen 2100v
Lørdag 13. April Bergen 2100v
Lørdag 18. Mai Jarlsberg 2100v
Lørdag 1. Juni Biri 1600v
Lørdag 31. August   Klosterskogen 2500v
Lørdag 28. September Sørlandet 2140v
Lørdag 12. Oktober    Momarken 2140v
Lørdag 16. November Forus 2040v

2-ÅRSLØP I 2013
Dato Bane Premieskala 
8. Sept. Bjerke /Varm/1640v 500
2. Okt. Bjerke/Varm/1640v 150
14. Okt. Leangen/Varm/1640v 150
18. Okt. Jarlsberg/Varm/1600v 150
25. Okt. Biri/Kald/1600v 150
3. Nov. Momarken/Kald/1640v 150
6. Nov. Bjerke/Varm/1640v 150
11. Nov. Leangen/Varm/1640v 150
22. Nov. Biri/Kald/1600v 150
29. Nov. Jarlsberg/Varm/1600v 150
7. Des. Drammen/Kald/2100v 150 - tlg. 10.000 kr.
11. Des. Bjerke/Varm/2140v 150 - tlg. 10.000 kr.
16. Des. Leangen/Varm/2140v 150 - tlg. 10.000 kr.
17. Des. Momarken/Varm/2140v 150 - tlg. 10.000 kr.
20. Des. Biri/Kald/2100v 150 - tlg. 10.000 kr.
Breddepremiering i alle løp. 8 utbetalte premier. 
Siste premie i alle løp er 3.000 kroner. 
Med forbehold om eventuelle endringer!

For fullstendig terminliste og proposisjoner, 
se www.travsport.no 
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LØPSDAGER I SEPTEMBER
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SEPT. HOVEDKJØRING                    LUNSJTRAV INNMELDINGER 
SØRLANDET: V65

LEANGEN: V65 Momarken

FORUS: V65 Bjerke

BJERKE: V65

BERGEN: V65 Drammen  

Bjerke                                      

BJERKE: V75

BJERKE: V64, HARSTAD: V5

LEANGEN: V65 Biri

MOMARKEN: V65 Bjerke 

BJERKE: V65

BERGEN: V5 Drammen 

JARLSBERG: V65

FÄRJESTAD: V75, FORUS: V65

SØRLANDET: V65, BODØ: V5

KLOSTERSKOGEN: V65 Leangen                                 

MOMARKEN: V65 Bjerke

BJERKE: V65

BERGEN: V5 Jarlsberg

BIRI: V65  

FORUS: V75, HARSTAD: V65

LEANGEN: V65

KLOSTERSKOGEN: V65 Biri

MOMARKEN: V65 Bjerke                 

BJERKE: V75

BERGEN: V65 Drammen

JARLSBERG: V65

SØRLANDET: V75, LEANGEN: V65

MOMARKEN: V65

KLOSTERSKOGEN: V65 Bjerke

Lør. 14. sept. –

Søn. 15. sept. –

Man. 16. sept. Forus (21), Biri (23), Momarken (24)

Tirs. 17. sept. Harstad (21), Leangen (22), Klosterskogen (23)

Ons. 18. sept. Bjerke (25)

Tors. 19. sept. Drammen (26), Bergen (26), Jarlsberg (27)

Tirs. 27. aug. Leangen (2)

Ons. 28. aug.     Bjerke (3), (Bjerke 4)

Tors. 29. aug.     Drammen (5), Bergen (5)

Fre. 30. aug. Bjerke (6)

Lør. 31. aug. _

Søn. 1. sept. _

Man. 2. sept. Bjerke (7), Bjerke (8), Biri (9), Momarken (10)

Tirs. 3. sept. Harstad (8), Leangen (9), Bjerke (10)

Ons. 4. sept. Bjerke (11)

Tors. 5. sept. Drammen (12), Bergen (12), Jarlsberg (13)

Søn. 8. sept. _

Man. 9. sept. Forus (14), Sørlandet (15), Momarken (17)

Tirs. 10. sept. Bodø (15), Leangen (16), Klosterskogen (16)

Ons. 11. sept. Bjerke (18)

Tors. 12. sept. Jarlsberg (19), Bergen (19), Biri (20)

Fre. 13. sept. –

Man. 26. aug. Sørlandet (1), Momarken (2), (Forus 3)

Fre. 20. sept. –

Lør. 21. sept. –

Søn. 22. sept. –

Man. 23. sept. Sørlandet (28), Momarken (29), Leangen (28)

Tirs. 24. sept. Bjerke (30), Klosterskogen (30)

Lør. 7. sept. _

Fre. 6. sept. Färjestad (14)

OBS! Ved eVentuelle endringer er det alltid løpsdagskalenderen på www.traVsport.no som gjelder!



BJERKE
LØRDAG 7. SEPT.
innmelding: mandag 2. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 2. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 2. september kl. 11:00-12:00. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i samtlige syv løp!
MERK: Vanlig, aktiv innmelding til samtlige løp. 

Prop 1 Kaldblods - TGN-SERIEN - FINALE - UNGDOMSLØP 
3-15-årige høyest 250.000 kr. kjørt av kusker med norsk lisens født
1991 eller senere som er kvalifiserte. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
2100 m. autostart. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods - HOPPECUPEN - FINALE 
3-8-årige hopper. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr., 
40 m. ved 350.000 kr., 60 m. ved 700.000 kr. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 15 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. poengstilling finner du på www.travsport.no 

Prop 3 Kaldblods - KALDBLODSCUPEN - FINALE 
3-15-årige. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 300.000 kr., 
40 m. ved 500.000 kr., 60 m. ved 900.000 kr. 
premier: 150.000-75.000-35.000-20.000-15.000-(10.000) kr.  
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne
klassen i meeting 3. de 15 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. poengstilling finner du på www.travsport.no 

Prop 4 Varmblods - HOPPEDIVISJONEN - FINALE 
3-7-årige norskregistrerte hopper. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
2140 m. Voltestart. 
tillegg 20 meter for hest som kvalifisert seg fra tillegg. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne
klassen i meeting 3. de 15 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. poengstilling finner du på www.travsport.no  

Prop 5 Varmblods - GRUNNDIVISJONEN - FINALE 
3-12-årige norskfødte. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2100 m. autostart. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 12 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. poengstilling finner du på www.travsport.no  

Prop 6 Varmblods - BRONSEDIVISJONEN - FINALE 
3-12-årige norskfødte. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2100 m. autostart. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 12 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. 
poengstilling finner du på www.travsport.no 

Prop 7 Varmblods - SØLVDIVISJONEN - FINALE 
3-12-årige. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2100 m. autostart. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 12 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. poengstilling finner du på www.travsport.no 

FÄRJESTAD
LØRDAG 14. SEPT.
OBS: Innmelding for norsktrente hester senest: 
fredag 6. september kl. 09:00 til DNT, tlf. 815 11 225.
i proposisjon 1-6 er minimum fire (4) plasser garantert
norsktrente og svensktrente hester. 
Hest kan meldes til høyest tre løp denne dag. Hvis hest meldes 
til V75-løp og til eventuelt annet løp, starter hest i V75.
startgrunnlag og poeng regnes per lørdag  7. september kl. 24.00.
uet-kurs sek = 1.19030.

Prop 1 Varmblods - Klass II, forsøk 6
3-årige og eldre 50.001 - 200.000 SEK. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. autostart.
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 2 Varmblods - Klass I, forsøk 5
3-årige og eldre 200.001 - 400.000 SEK. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. autostart.
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 3 Varmblods - Bronsdivisionen, forsøk 5
3-årige og eldre 400.001 - 800.000 SEK. kørsvenskrav kat. 1.
1640 m. autostart.
pris: 110.000-50.000-26.000-14.500-9.000-(6.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 4 Varmblods - Unionsløpet - Gulddivisionen, forsøk 4
3-årige og eldre lavest 400.001 SEK. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. autostart.
pris: 150.000-66.000-33.500-19.000-12.500-(8.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 5 Varmblods - Unionsstayeren
3-årige og eldre 50.001 - 1.200.000 SEK. kørsvenskrav kat. 1
3140 m. tillegg 20 m ved vunnet 300.001 SEK, 40 m ved 700.001 SEK
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 6 Varmblods - Hoppeløp
3-10-årige hopper 50.001 - 1.600.000 SEK. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. tillegg 20 m ved vunnet 175.001 SEK, 
40 m ved 525.001 SEK.
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 7 Kaldblods - Unionskampen - Helge Solos løp
4-årige og eldre svenske og norske kaldblods lavest 400.001 SEK,
som innbys av Färjestads travsällskap, hvor fem ekvipasje (trener og
kusk) skal representere norge resp. sverige. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. autostart.
pris: 300.000-130.000-67.000-35.000-21.000 sek (5 premier).

4

norsk transporttilskudd utbetales til svenskegrensen
denne dagen (momarken) i alle V75-løp!!

OBS HUSK AT:



Tlf. innmelding/starterklæring 
i V75:  815 11 225
utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte 
hester i utenlandsk trening, skal meldes innen 
kl.10:00 siste hverdag før ordinær innmeldingsfrist.
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FORUS
LØRDAG 21. SEPT.
innmelding: mandag 16. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 16. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 16. september kl. 11:00-12:00. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i samtlige syv løp!

Prop 1 Kaldblods - GRUNNCUPEN (kval 1 av 10) 
3-15-årige høyest 400.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 150.000 kr., 40 m. ved 250.000 kr.
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på momarken, lørdag 28. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 2 Kaldblods - L.H. WIDDINGS ÆRESLØP 
- KALDBLODSCUPEN (kval 1 av 9) 
3-15-årige høyest 1.400.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 600.000 kr., 40 m. ved 900.000 kr.
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 3 Kaldblods - DNTs HOPPECHAMPIONATET 
- 4-ÅRSLØP - HOPPER 
4-årige hopper. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2550 m. autostart. 
premier: 200.000-100.000-50.000-25.000-15.000-(10.000) kr.
dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener og oppasser.  

Prop 4 Varmblods - GRUNNDIVISJONEN (kval 1 av 7) 
3-12-årige norskfødte 25.000 - 100.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. Voltestart. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 5 Varmblods - HOPPEDIVISJONEN (kval 1 av 7) 
3-7-årige norskregistrerte hopper høyest 600.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 6 Varmblods - BRONSEDIVISJONEN (kval 1 av 7) 
3-12-årige norskfødte 100.001 - 300.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
1600 m. autostart. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 7 Varmblods - GUNNAR OPSAHLS ÆRESLØP 
- GULLDIVISJONEN (kval 1 av 7) 
3-12-årige minst 300.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
1600 m. autostart. 
premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 2.000. 

SØRLANDET
LØRDAG 28. SEPT.
innmelding: mandag 23. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 23. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 23. september kl. 11:00-12:00. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i samtlige syv løp!

Prop 1 Kaldblods - HOPPECUPEN (kval 1 av 7) 
3-8-årige hopper høyest 350.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
1640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 100.000 kr., 40 m. ved 200.000 kr.
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 2 Kaldblods - GRUNNCUPEN (kval 2 av 10) 
3-15-årige høyest 400.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 250.000 kr. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på momarken, lørdag 28. desember 2013. 
premieskala 1.000. 

Prop 3 Kaldblods - NM-REVANSJE 
3-15-årige norskfødte kaldblods. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
2140 m. autostart. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 

Prop 4 Varmblods - HOPPEDIVISJONEN (kval 2 av 7)
3-7-årige norskregistrerte hopper høyest 200.000 kr.
Fortrinnsregelen gjelder ikke.
1609 m. autostart.
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp.
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000.

Prop 5 Varmblods - STAYERLØP 
3-12-årige. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
3140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 125.000 kr., 
40 m. ved 275.000 kr., 60 m. ved 600.000 kr., 
80 m. ved 1.200.000 kr. 
premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - SØLVDIVISJONEN (kval 1 av 6) 
3-12-årige 300.000 - 800.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
1609 m. autostart. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 7 Varmblods - DNTs HOPPESERIE 2013 
3-7-årige norskregistrerte hopper. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 500.000 kr. 
premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr. 
dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener og oppasser. 



6

Januar lørdag 5 jarlsberg Vincennes-kval
lørdag 12 leangen egil alnæs Æresløp (Vincennes-kval)
lørdag 19 Bjerke lars laumbs løp, Vgs V75-mester, dnts Hoppeserie
lørdag 26 Forus Vincennes-kval

Februar lørdag 2 klosterskogen prince royals minneløp
lørdag 9 leangen troll jahns Æresløp, dnts Hoppeserie
lørdag 16 Bergen Franzefoss eliteløp
lørdag 23 Bjerke jacob meyers pokal, Hm kongens pokal (4 år kbl), johan widdings minneløp (4 år), sigvart petersens minneløp

Mars lørdag 2 drammen arne sems minneløp, ludvig nilsens minneløp, dnts Hoppeserie
lørdag 9 sørlandet Brisas Æresløp, miss arabellas Æresløp
lørdag 16 momarken unionskampen, steinlagers Æresløp, østfoldpokalen, Holm Holmsens minneløp (3 år)
lørdag 23 Bjerke V75-Finaler
lørdag 30 klosterskogen klosterskogen gp, Habibs minne (4 år), moe odins Æresløp, telemarksløpet (4 år kbl), sigvart larsens minne, thai tanics Æresløp

April lørdag 6 leangen sigbjørn rishaugs minneløp
lørdag 13 Bergen martin austevolls Æresløp, dnts Hoppeserie
Lørdag 20 Åby Olympiatravet
lørdag 27 Biri dnts Vårfinale (3 år)

Mai lørdag 4 Bergen Haukåsløpet (4 år), rappfots Æresløp (monté), kong olavs Æresløp (4 år kbl) 
lørdag 11 Bjerke dnts auksjonsløp (3 år), spenters Æresløp (3 år kbl), Vinvaras Æresløp (4 år kbl) 
søndag 12 Bjerke oslo grand prix
lørdag 18 jarlsberg dnts Hoppeserie
Lørdag 25 Solvalla Elitloppshelg

Juni lørdag 1 Biri dnts Hoppeserie
lørdag 8 Bergen ketil Hansens minneløp 
lørdag 15 leangen alm rau jos Æresløp (3 år kbl), erik garbergs minneløp (4 år kbl), tamin sandys Æresløp (3 år), shan rags Æresløp (5 år)
lørdag 22 drammen HkH kronprins Haakons pokalløp (4 år kbl), Benn orres minneløp (3 år), norsk mesterskap monté
lørdag 29 Forus V75-Finaler

Juli lørdag 6 momarken per rakkestads minne, ole uttisruds minneløp
lørdag 13 jarlsberg jarlsbergs grand prix (4 år hopper), thor tholfsens minneløp, jørgen jahres pokalløp (3 år kbl)
lørdag 20 sørlandet norsk mesterskap kaldblods, sølvhesten (4-5 år)
lørdag 27 Forus stavangerløpet (4 år), Vestlandsløpet

August lørdag 3 Biri norsk mesterskap varmblods
lørdag 10 Bergen norsk mesterskap stallansatte, eldings Æresløp
lørdag 17 sørlandet kristen t. gundersens Æresløp, arnt paulsens minneløp, sørlandets 3-års Cup
lørdag 24 drammen dnts 5-årsløp (kbl)
lørdag 31 klosterskogen johannes k. realfsens minneløp, dnts Hoppeserie

September lørdag 7 Bjerke V75-Finaler
Lørdag 14 Färjestad Unionstravet
lørdag 21 Forus gunnar opsahls Æresløp, l. H. widdings Æresløp, Hoppechampionatet (4 år kbl)
lørdag 28 sørlandet dnts Hoppeserie, nm-revansje (kbl)

Oktober lørdag 5 leangen josef kleins Æresløp (4 år)
lørdag 12 momarken norsk trav oaks (3 år), oaksrevansje (4 år), dnts Hoppeserie
lørdag 19 Bergen kniksens Æresløp, jacob melands Æresløp, Bergens 3-års Festival, nils a. skjolds Æresløp (3 år kbl)
lørdag 26 sørlandet nm-revansje

November lørdag 2 jarlsberg th. martinsens Æresløp, arnt Haakestads minneløp, nils østbys minneløp (4 år kbl), dnts Høstfinale (3 år)
lørdag 9 Biri Biri oppdretningsløp (3 år kbl), Vintillatravet, arne lunds minneløp (4-5 år kbl)
lørdag 16 Forus kjell Håkonsens Æresløp, F. w. ramslands minneløp, gullsmed otterens 4-årsløp (kbl), dnts Hoppeserie
onsdag 20 Bjerke axel jensens minneløp (4 år), em 3-årige, kai eriksens minneløp (5 år), johs thues løp
lørdag 23 klosterskogen e. C. koren lunds minneløp (3 år kbl) 
lørdag 30 leangen k. n. stensruds Æresløp, dnts Høstfinale (3 år kbl), dnts 4-årsløp

Desember lørdag 7 drammen st. Hallvardpokalen, nils Brekkes pokal (4 år), ole a. landaas Æresløp, guttorm Brekkes pokal (4 år kbl)
lørdag 14 Forus adolf idsøes Æresløp, jærløpet (3 år)
lørdag 21 Bjerke V75-Finaler, Bjerkepokalen, kristianiapokalen, nasjonalhestens pokalløp
lørdag 28 momarken kaare krosbys minneløp (3 år kbl), thor østbys minneløp, a.j.F. Haneborgs minneløp (4-5 år)

V75-KALENDEREN I 2013 - med alle storløpene!
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DIVISJONSSYSTEMET V75 2013 - MEETING4

Med forbehold om eventuelle endringer (versjon 13-07-29).

HOPPECUPEN KALDBLODS

kaldblods. Hopper 3-8 år. 
Premier, kvalifisering: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Premier, finale på Bjerke, lørdag 21. desember: 
100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Proposisjon i finalen: tillegg 20 m ved vunnet 200.000 kr, 40 m ved vunnet
350.000 kr, 60 m ved vunnet 700.000 kr, 80 m ved vunnet 1.300.000 kr.
7 kvalifiseringer:
sørlandet 28. sept. 1640v Høyest 350.000, tlg 100/200
leangen 5. okt. 2140v Høyest 500.000, tlg 200/350
Bjerke 23. okt. ons 2140v alle, tlg 500.000/900.000             
sørlandet 26. okt. 1640v Høyest 300.000, tlg 175
Forus 16. nov. 2040v alle. tlg 300/500/900
drammen 7. des. 1700v alle, tlg 200/350/700
Forus 14. des. 2550a Høyest 400.000

GRUNNCUPEN KALDBLODS - NY KLASSE

Premier, kvalifisering: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Premier, finale på momarken, lørdag 28. desember:  
100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Proposisjon i finalen: tillegg 20 meter ved vunnet 200.000 kr, 
40 m ved vunnet 350.000 kr.
10 kvalifiseringer:
Forus 21. sept. 2040v Høyest 400.000, tlg 150/250
sørlandet 28. sept. 2140v Høyest 400.000, tlg 250
leangen 5. okt. 2140a Høyest 250.000
Bergen 19. okt. 1600v Høyest 400.000, tlg 250
Bjerke 23. okt. ons 1609a Høyest 250.000
sørlandet 26. okt. 2140a Høyest 150.000
jarlsberg 2. nov. 2600v Høyest 400.000, tlg 150/250
klosterskogen 23. nov. 2100a Høyest 400.000
leangen 30. nov. 2140v Høyest 400.000, tlg 150/250
Forus 14. des. 1600v Høyest 250.000, tlg 150

KALDBLODSCUPEN 

Premier, kvalifisering: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Premier, finale på Bjerke, lørdag 21. desember:  
100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Proposisjon i finalen: tillegg 20 meter ved vunnet 700.000 kr, 
40 m ved vunnet 1.100.000 kr.
9 kvalifiseringer:
Forus 21. sept. 2040v Høyest 1.400’, tlg 600/900
leangen 5. okt. 2140v Høyest 900.000, tlg 600
momarken 12. okt. 2640v Høyest 1.400’, tlg 600/900
sørlandet 26. okt. 2140a Høyest 900.000
Forus 16. nov 1600v Høyest 1.400’, tlg 600/900
klosterskogen 23. nov. 2100v Høyest 1.400’, tlg 900
leangen 30. nov. 2140v Høyest 1.400’, tlg 600/900
Bjerke 11. des. ons 2140v Høyest 1.400’, tlg 600/900
Forus 14. des. 1600a Høyest 600.000

HOPPEDIVISJONEN

Varmblods. norskregistrerte hopper 3-7 år. grunnlag høyest 600.000 kr. 
tillegg 20 m ved 200.000 kr. 
Premier, kvalifisering: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Premier, finale på Bjerke, lørdag 21. desember: 
100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
7 kvalifiseringer:
Forus 21. sept. 2040v
sørlandet 28. sept. 1609a Høyest 200.000 kr.

sørlandet 26. okt. 1640v
Biri 9. nov. 2100a Høyest 200.000 kr., stallansatte
klosterskogen 23. nov. 2500v
leangen 30. nov. 2140v
Forus 14. des. 2040a Høyest 200.000 kr.

GRUNNDIVISJONEN

Varmblods. norskfødte 3-12 år. grunnlag 25.000-100.000 kr.
Premier, kvalifisering: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Premier, finale på Bjerke, lørdag 21. desember: 
100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
7 kvalifiseringer:
Forus 21. sept. 2040v
leangen 5. okt. 2140a
Bergen 19. okt. 1600a
jarlsberg 2. nov. 2100v
Forus 16. nov. 2550a
klosterskogen 23. nov. 2100a
drammen 7. des. 2100v

BRONSEDIVISJONEN

Varmblods. norskfødte 3-12 år. grunnlag 100.001-300.000 kr.
Premier, kvalifisering: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Premier, finale på Bjerke, lørdag 21. desember: 
100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
7 kvalifiseringer: 
Forus 21. sept. 1600a
leangen 5. okt. 2140a
sørlandet 26. okt. 2609a
Biri 9. nov. 2100v
klosterskogen 23. nov. 2100a
leangen 30. nov. 1640a
Forus 14. des. 2550a

SØLVDIVISJONEN

Varmblods. 3-12 år. grunnlag 300.001-800.000 kr. 
Premier, kvalifisering: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Premier, finale på Bjerke, lørdag 21. desember: 
100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
6 kvalifiseringer:
sørlandet 28. sept. 1609a
leangen 5. okt. 2140a
Bjerke 23. okt. 2600a onsdag
Biri 9. nov. 1609a
klosterskogen 23. nov. 2100a
Forus 14. des. 1600a

GULLDIVISJONEN

Varmblods. 3-12 år. lavest 300.000 kr.
Premier, kvalifisering: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr. 
Premier, finale på Bjerke, lørdag 21. desember: 
200.000-100.000-50.000-25.000-15.000-(10.000) kr.
7 kvalifiseringer:
Forus 21. sept. 1600a
Bergen 19. okt. 2100a
sørlandet 26. okt. 2140a nm-revansje
jarlsberg             2. nov.            2100a
Forus 16. nov. 2040a
leangen 30. nov. 2640a
Bjerke 11. des. 2100a onsdag

SLIK KJØRES FORSØKENE I DE ULIKE KLASSENE:
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LØP I SEPTEMBER

SØRLANDET - SØNDAG 1. SEPT.
V65. Start 1. løp: 17:30

innmelding: mandag 26. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 26. august kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 27. august kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 38 04 46 66. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige. 
2140 m. tillegg 20 m. for hvert vunnet 10.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige. 
2140 m. tillegg 20 m. for hvert vunnet 55.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige. 
2140 m. tillegg 20 m. for hvert vunnet 200.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - MONTÉLØP 
5-15-årige. 
1640 m. monté. tillegg 20 m. ved vunnet 500.000 kr., 
40 m. ved 1.000.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - REKRUTTLØP 
3-12-årige høyest 12.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 47.000 kr. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - DATOLØP 
3-12-årige høyest 93.000 kr. samt 3-12-årige 
høyest 125.000 kr. med høyest 150 poeng. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 250.000 kr. 
2140 m. Voltestart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige høyest 450.000 kr.
2140 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

MOMARKEN - MANDAG 2. SEPT.
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: mandag 26. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 26. august kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 27. august kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 69 89 80 20. 
Faks/polling: 69 89 26 35.

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 42.000 kr. 
1640 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 440.000 kr. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte 1.000 - 12.000 kr. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 4 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 95.000 kr. med høyest 300 poeng. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.  

Prop 5 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper høyest 300.000 kr. 
1640 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

PONNILØP PÅ MOMARKEN I SEPTEMBER:

17. 09: “HORGEN TORES PONNILØP”
Kategori: A,B,C,D. Grunndistanse: 1140 meter. 
Startmetode: Voltestart. Strek 3.25. Stengt ved 2.40 for B,C,D.
Beskrivelse: Åpent utenfor strek, hvis plass.
Dekken til vinneren. Rosett, diplom og premier til alle.

24. 09: “HALDEN OG OMEGN TRAVSELSKAPS PONNILØP”
Kategori: A. Grunndistanse: 1140 meter. 
Startmetode: Voltestart. Strek 3.50. Stengt ved 3.00.
Beskrivelse: Åpent utenfor strek, hvis plass.
Dekken til vinneren. Rosett, diplom og premier til alle.

29. 09: “AMOR EVENS PONNILØP”
Kategori: A,B,C,D. Grunndistanse: 1640 meter. 
Startmetode: Voltestart. Strek 2.45. Stengt ved 2.00.
Beskrivelse: Åpent utenfor strek, hvis plass.
Dekken til vinneren. Rosett, diplom og premier til alle.



LEANGEN - MANDAG 2. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: tirsdag 27. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 27. august kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 27. august kl. 11:00-12:00. tlf
innmelding/starterklæring: 73 91 70 00. 

Prop 1 Kaldblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 15.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr, 40 m ved 5.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods - REKRUTTLØP - DATOLØP 
3-15-årige høyest 20.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr., 40 m. ved 6.000 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 3 Kaldblods - AMERIKANERLØP - DATOLØP 
3-15-årige høyest 200.000 kr. 
meldt er meldt. Hestene blir delt inn etter grunnlag og 
starter i grunnlagsrekkefølge, laveste grunnlag i 1. spor osv. 
det tas sikte på 2 løp. 
2140 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 500.000 kr., 40 m. ved 800.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 25.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 5.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 75.000 kr. 
2640 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods 
3-12-årige høyest 150.000 kr. 
2640 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods - SEPTEMBER-STAYEREN 
3-12-årige. 
3140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 300.000 kr., 40 m. ved 600.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
seiersdekken til vinneren. 

Prop 9 Varmblods - MONTÉLØP 
4-12-årige høyest 225.000 kr. 
2140 m. monté. tillegg 20 m. ved vunnet 100.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

FORUS - TIRSDAG 3. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: mandag 26. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 26. august kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 27. august kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 51 81 19 50. 

Prop 1 Kaldblods - FORDEL 3-ÅRIGE 
4-15-årige høyest 18.000 kr. samt 3-årige høyest 50.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 3.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 80.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 30.000 kr., 40 m. ved 55.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 380.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 150.000 kr., 40 m. ved 265.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 550.000 kr., 40 m. ved 900.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 25.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
utvidet premieskala. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 70.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 30.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods 
3-12-årige høyest 140.000 kr. samt 
3-12-årige norskfødte høyest 210.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 335.000 kr. 
2040 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige. 
2550 m. tillegg 20 m. ved vunnet 465.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 10 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 200.000 kr. med høyest 300 poeng. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 50.000 kr., 40 m. ved 100.000 kr.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 
Hester som kommer med i ordinært løp må starte der. 
utvidet premieskala.

9
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BJERKE - TIRSDAG 3. SEPTEMBER
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: onsdag 28. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen onsdag 28. august kl. 09:00.
starterklæring: onsdag 28. august kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 11 Kaldblods 
3-15-årige 5.000 - 25.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 12 Kaldblods 
3-15-årige høyest 185.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 13 Varmblods 
3-12-årige 2.000 - 22.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 14 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper høyest 70.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 15 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 195.000 kr. med høyest 300 poeng. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

BJERKE - ONSDAG 4. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:30

innmelding: onsdag 28. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen onsdag 28. august kl. 09:00.
starterklæring: onsdag 28. august kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 30.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 17.000 kr. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods - V65 
3-15-årige høyest 100.000 kr. 
2140 m. Voltestart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 3 Kaldblods - V65 
3-15-årige høyest 280.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 4 Kaldblods - V65 
3-15-årige høyest 630.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 6.000 kr. 
2140 m. Voltestart. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods - V65 - 4-5-ÅRSLØP 
4-5-årige høyest 55.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 7 Varmblods - V65 
3-12-årige høyest 140.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 8 Varmblods - V65 
3-12-årige høyest 650.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 9 Varmblods - WABA GRUPPENS SERIE FOR 
STALLANSATTE 
3-12-årige høyest 340.000 kr. kjørt av stallansatte. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 



DRAMMEN - TORSDAG 5. SEPT.
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: torsdag 29. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 29. august kl. 09:00.
starterklæring: fredag 30. august kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 32 21 87 20. 
lunsjhjulet snurres kl.13.42. 
kanskje vinner din hest en komplett travsele! 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 66.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods - HOPPELØP 
3-15-årige hopper høyest 200.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 

Prop 3 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte 1 - 30.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 

Prop 4 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 270.000 kr. med høyest 300 poeng. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 5 Varmblods - BTVs MONTÉSERIE 
4-12-årige høyest 380.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2500 m. monté autostart. maks 10 startende. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 
seiersdekken. 

BERGEN - TORSDAG 5. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: torsdag 29. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 29. august kl. 09:00.
starterklæring: fredag 30. august kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods - REKRUTTLØP 
3-15-årige høyest 28.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 6.000 kr., 40 m. ved 19.000 kr.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 90.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 300.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 175.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - HOPPELØP 
3-15-årige hopper høyest 625.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr., 40 m. ved 360.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Kaldblods - ELITEN 
3-15-årige. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1.000.000 kr., 
40 m. ved 2.000.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - 3-ÅRSLØP
3-årige. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 10.000 kr., 40 m. ved 75.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods 
3-12-årige høyest 72.500 kr. 
2100 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 145.000 kr. 
2100 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige høyest 225.000 kr. samt 
3-12-årige norskfødte høyest 280.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Hva betyr «MØRK SPORTREKNING»?
Sportrekk i disse løp gjøres etter starterklæringen.
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MOE ODINS HOPPESERIE
– DRAMMEN, JARLSBERG, KLOSTERSKOGEN

Arrangeres på banene Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen i perioden august 
til november. Det kjøres 9 kvalifiseringsløp med finale på Klosterskogen mandag 2.
desember. I kvalifiseringsløpene regnes grunnlag ved innmeldingsfristens utløp. 
I finalen regnes grunnlag pr. torsdag 8. august k.l 09.00. Hestene med flest start-
poeng fra kvalifiseringsløpene (og som meldes til finalen) er kvalifisert for finale
(30.000 i 1.premie). Gratis sprang (bedekning og føllavgift) med Moe Odin (må
brukes i 2014) til eier av hoppe som får flest poeng i serien (i finalen gis det doble
poeng). Bedekningsretten kan brukes på hoppe som har registeret samme eier
som minst en av eiere i vinneren av serien. Det gis seiersdekken til vinneren av
samtlige løp i serien. I tillegg deles det ut en sølvmedalje til en verdi av kr. 3.000,-
fra Moe Odins eiere til samtlige kvalifiseringsvinnere. 

Kvalifiseringer: (i kvalifiseringsløpene regnes grunnlag ved innmelding til hvert
enkelt løp  – i finalen regnes grunnlag pr. 8. august 2013)

Kval 1: Klosterskogen – 15. aug 2100a høyest 100.000
Kval 2: Jarlsberg – 18. aug 2100a høyest 50.000
Kval 3: Jarlsberg – 13. sept 2100v høyest 100.000        20 m v/50.000
Kval 4: Klosterskogen – 23. sept 1700a høyest 50.000
Kval 5: Klosterskogen – 10. okt 2100v høyest 100.000        20 m v/50.000
Kval 6: Drammen – 19. okt 1700a høyest 100.000
Kval 7: Drammen – 28. okt 2500v høyest 100.000        20 m v/50.000
Kval 8: Jarlsberg – 15. nov 2100a høyest 100.000
Kval 9: Drammen – 16. nov 2100a høyest 50.000
Finale: Klosterskogen – 2. des 2100v høyest 100.000      20 m v/50.000

Poengskala: 1. plass gir 19 poeng, 2. plass gir 14 poeng, 3. plass gir 11 poeng, 
4. plass gir 9 poeng, 5. plass gir 8 poeng, 6. plass gir 7 poeng, 
7. plass gir 6 poeng, 8. plass 5 poeng, 9. plass 4 poeng, 10. plass gir 3 poeng, 
11. plass gir 2 poeng, 12. plass gir 1 poeng. 
1 poeng til alle som fullfører uten å være distansert eller diskvalifisert.



BJERKE - FREDAG 6. SEPTEMBER
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37 

innmelding: fredag 30. august kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen fredag 30. august kl. 09:00.
starterklæring: fredag 30. august kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 380.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 2 Varmblods 
3-12-årige høyest 50.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Varmblods - DATOLØP 
3-12-årige høyest 105.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 4 Varmblods - NORSK DAMETRAVFORBUNDS 
FINALELØP 
3-12-årige høyest 265.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
kr. 1000,- til øvrige fullførte. gavepremier og seiersdekken. 
kjørt av forhåndsuttatte kusker. kuskene trekkes etter starterklæring. 

Prop 5 Varmblods - SUPERSPRINT 
3-12-årige. 
1100 m. autostart. maks 8 startende. mørk sportrekning.
premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000 (5 premier).

12

Finn-Tack 

norsk 
TravkriTerium

vG 

norsk 
Travderby 

- For hesTer FødT
2010 oG 2009 -



BJERKE - LØRDAG 7. SEPTEMBER
V75. Start 1. løp: kl. 13:50

innmelding: mandag 2. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 2. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 2. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 815 11 225. 

V75-FINALER 
Prop 1 Kaldblods - TGN-SERIEN - FINALE - UNGDOMSLØP 
3-15-årige høyest 250.000 kr. kjørt av kusker med norsk lisens født
1991 eller senere som er kvalifiserte. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
2100 m. autostart. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 2 Kaldblods - HOPPECUPEN - FINALE 
3-8-årige hopper. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr., 
40 m. ved 350.000 kr., 60 m. ved 700.000 kr. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 15 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. 
poengstilling finner du på www.travsport.no 
MERK: Vanlig, aktiv innmelding til dette løp. 

Prop 3 Kaldblods - KALDBLODSCUPEN - FINALE 
3-15-årige. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 300.000 kr., 
40 m. ved 500.000 kr., 60 m. ved 900.000 kr. 
premier: 150.000-75.000-35.000-20.000-15.000-(10.000) kr.
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 15 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. 
poengstilling finner du på www.travsport.no 
MERK: Vanlig, aktiv innmelding til dette løp. 

Prop 4 Varmblods - HOPPEDIVISJONEN - FINALE 
3-7-årige norskregistrerte hopper. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
2140 m. Voltestart. 
tillegg 20 meter for hest som kvalifisert seg fra tillegg. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp.
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 15 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. 
poengstilling finner du på www.travsport.no 
MERK: Vanlig, aktiv innmelding til dette løp. 

Prop 5 Varmblods - GRUNNDIVISJONEN - FINALE 
3-12-årige norskfødte. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2100 m. autostart. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp.
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 12 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. 
poengstilling finner du på www.travsport.no 
MERK: Vanlig, aktiv innmelding til dette løp. 

Prop 6 Varmblods - BRONSEDIVISJONEN - FINALE 
3-12-årige norskfødte. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2100 m. autostart. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp.
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 12 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. 
poengstilling finner du på www.travsport.no 
MERK: Vanlig, aktiv innmelding til dette løp. 

Prop 7 Varmblods - SØLVDIVISJONEN - FINALE 
3-12-årige. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2100 m. autostart. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp.
åpent for hester som deltatt i minst et kvalifiseringsløp i denne 
klassen i meeting 3. de 12 med høyest poeng er kvalifisert og har
startplikt i dette løp. 
poengstilling finner du på www.travsport.no 
MERK: Vanlig, aktiv innmelding til dette løp. 

Prop 8 Kaldblods - HOPPELØP 
3-15-årige hopper høyest 150.000 kr. 
1640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 85.000 kr. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
mørk sportrekning. 

Prop 9 Varmblods - TRENERFORENINGENS LØP 
3-12-årige høyest 200.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 100.000 kr. 
premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(3.000) kr.
løpet er åpnet for kusker som er medlem av 
norsk travtrenerforening. Vandrepokal. mørk sportrekning. 

Prop 10 Varmblods - PER ARNE ENHOLMS MINNELØP 
(AMATØRLØP) 
3-12-årige høyest 410.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
For kvalifiserte kusker. gavepremier. 

LEANGEN - MANDAG 9. SEPTEMBER
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BJERKE - SØNDAG 8. SEPTEMBER
V64. Start 1. løp: kl. 13:00

innmelding: mandag 2. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 2. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 2. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

KLASSELØPSDAGEN 
Prop 11 Kaldblods - FINN-TACK NORSK TRAVKRITERIUM
- HOPPEAVDELING 
3-årige hopper, som har kvalifisert seg. 
2100 m. autostart. 
premier: 250.000-125.000-75.000-40.000-30.000-(20.000) kr. 
3.000 kr til øvrige fullførte. Ærespremier til seirende hests eier,
trener, kusk, oppdretter og oppasser. laurbærkrans og siersdekken. 

Prop 12 Kaldblods - FINN-TACK NORSK TRAVKRITERIUM 
3-årige, som har kvalifisert seg.  
2100 m. autostart. 
premier: 500.000-250.000-150.000-100.000-65.000-(45.000) kr. 
5.000 kr til øvrige fullførte. Ærespremier til seirende hests eier,
trener, kusk, oppdretter og oppasser. laurbærkrans og siersdekken. 

Prop 13 Kaldblods - VG NORSK TRAVDERBY
- HOPPEAVDELING 
4-årige hopper, som har kvalifisert seg.  
2100 m. autostart. 
premier: 375.000-187.500-110.000-75.000-50.000-(35.000) kr. 
3.000 kr til øvrige fullførte. Ærespremier til seirende hests eier,
trener, kusk, oppdretter og oppasser. laurbærkrans og siersdekken. 

Prop 14 Kaldblods - VG NORSK TRAVDERBY 
4-årige, som har kvalifisert seg.  
2600 m. autostart. 
premier: 750.000-375.000-225.000-150.000-100.000-(65.000) kr. 
5.000 kr til øvrige fullførte. Ærespremier til seirende hests eier,
trener, kusk, oppdretter og oppasser. laurbærkrans og siersdekken. 

Prop 15 Kaldblods - TRYGVE DISKERUDS MINNELØP 
3-15-årige. 
2140 m.  tillegg 20 m. ved vunnet 1.500.000 kr. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
gavepremier og seiersdekken. Vandrepokal. mørk sportrekning. 

Prop 16 Varmblods - FINN-TACK NORSK TRAVKRITERIUM 
- HOPPEAVDELING 
3-årige norskfødte hopper, som har kvalifisert seg. 
2100 m. autostart. 
premier: 375.000-187.500-110.000-75.000-50.000-(35.000) kr. 
3.000 kr til øvrige fullførte. Ærespremier til seirende hests eier,
trener, kusk, oppdretter og oppasser. laurbærkrans og siersdekken. 

Prop 17 Varmblods - FINN-TACK NORSK TRAVKRITERIUM 
3-årige norskfødte, som har kvalifisert seg. 
2100 m. autostart. 
premier: 750.000-375.000-225.000-150.000-100.000-(65.000) kr. 
5.000 kr til øvrige fullførte. Ærespremier til seirende hests eier,
trener, kusk, oppdretter og oppasser. laurbærkrans og siersdekken. 

Prop 18 Varmblods - VG NORSK TRAVDERBY
- HOPPEAVDELING 
4-årige norskfødte hopper, som har kvalifisert seg. 
2100 m. autostart. 
premier: 500.000-250.000-150.000-100.000-65.000-(45.000) kr.

Prop 19 Varmblods - VG NORSK TRAVDERBY 
4-årige norskfødte, som har kvalifisert seg.  
2600 m. autostart. 
premier: 1.000.000-500.000-280.000-175.000-125.000-(75.000) kr. 
5.000 kr til øvrige fullførte. Ærespremier til seirende hests eier,
trener, kusk, oppdretter og oppasser. laurbærkrans og siersdekken. 

Prop 20 Varmblods - PER ULVENS ÆRESLØP - STAYERLØP 
3-12-årige. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
3100 m. tillegg 20 m for hingster og vallaker. 20 m. ved vunnet
200.000 kr., 40 m. ved 450.000 kr., 60 m. ved 1.000.000 kr. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
gavepremier og seriersdekken. Vandrepokal. mørk sportrekning. 

Prop 21 Varmblods - KARSTEN BUERS ÆRESLØP 
3-12-årige minst 300.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
gavepremier og seiersdekken. Vandrepokal. 

Prop 22 Varmblods - 2-ÅRSLØP - NORSKFØDTE 
2-årige norskfødte. 
1640 m. Voltestart. mørk sportrekning. 
premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr. 
gavepremier. 

BEGRENSNING
I KJØRE- OG RIDERETTIGHETER

For å kunne delta i totalisatorløp- med unntak av rene
amatør-, stallansatte- og dameløp, med førstepremie
kr. 40 000,- eller høyere, eller løp utskrevet til å inngå i
V75-spillet, skal lisensinnehaveren forut for innmelding
ha kjørt/ridd minumim:

A: 300 totalisator-/premieløp totalt, og 
kjørt/ridd totalisator-/premieløp iløpet 
av de siste 8 måneder. 

Alternativt

B. 8 totalisator-/premieløp de siste 
8 måneder.
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HARSTAD - SØNDAG 8. SEPTEMBER
V5. Start 1. løp: kl. 18:30

innmelding: tirsdag 3. september kl. 08:00-08.30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 3. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 3. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 75.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 40.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 175.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 420.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 290.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - ELITEN 
3-15-årige. 
2040 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 30.000 kr. 
2040 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 130.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 65.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods - DATOLØP 
3-12-årige. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 300.000 kr., 40 m. ved 600.000 kr.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

BIRI - MANDAG 9. SEPTEMBER
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: mandag 2. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 2. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 2. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 61 18 78 80 eller 61 18 78 88. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 140.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods - DATOLØP 
3-15-årige høyest 340.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
avvisning på siste startdato, inkludert åpne linjer. 

Prop 3 Varmblods 
3-12-årige 1.000 - 10.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 4 Varmblods 
3-12-årige høyest 60.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 250.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

 

 

Meld på nett
senest kl 09.00
Enklere – Bedre – Gratis

Gebyr på kr 50 per hest som er med i endelig startliste, blir fakturert hestens 
eiere, dersom hesten ikke er meldt på nett.
Søk om brukerkonto på www.travsport.no
OBS! Gebyr tas ikke ut i prøveløp og mønstringsløp.

Fra 1. mai 2013 kan du melde din hest på nett frem 

til kl 09.00. Telefoninnmelding stenger kl 08.30.

SPANG-BERG HINGSTESTASJONS
HOPPESERIE – BIRI

Det kjøres seks kvalifiseringsløp for kaldblods hopper. 
Alle løpene går med autostart. 
Grunnlagsgrensen vil variere mellom kr 50.000 og
150.000.

Finalen går 17. november over 2100 m volte. 
20 m ved kr 125.000 og med kr 40.000 i 1.premie. 
Grunnlaget regnes ved innmelding til finale.
Startberettiget i finalen er de 15 hoppene med mest
poeng etter følgende poengberegning: 20 – 15 – 10
– 7 – 5 – 3, 1 poeng til øvrige fullførte.
Ved lik poengsum om den siste finaleplassen gjelder
hestens startpoeng ved innmeldingsfristen.

Kvalifiseringsløp kjøres: 
26/6, 4/8, 30/8, 4/10, 11/10 og 25/10.



ANTALL PREMIER MOMARKEN:
8 og færre hester: 5 premier

9–12 hester: 6 premier

13–14 hester: 7 premier

15 hester: 8 premier
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LEANGEN - MANDAG 9. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: tirsdag 3. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 3. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 3. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 73 91 70 00. 

Prop 1 Kaldblods - DNTs UNGHESTSERIE - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 60.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 15.000 kr., 40 m. ved 30.000 kr.
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-3.000-3.000 kr. 
(7 premier). dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener
og oppasser. 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 70.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 40.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods - UNGDOMSLØP 
3-15-årige høyest 180.000 kr. åpent for kusker født 1989 eller
senere. kuskene må melde seg innen innmeldingsfristens utløp.
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 120.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
gavekort fra trondheim torg til de tre best plasserte kuskene. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 350.000 kr. 
1640 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 30.000 kr., 40 m. ved 100.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 300.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 160.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - ROSALINDS HOPPELØP 2013 
3-12-årige hopper. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 150.000 kr., 40 m. ved 400.000 kr.
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
pokal og seiersdekken til vinneren 

Prop 8 Varmblods - LEANGEN DUATHLON - SULKY
åpent for hester som er godkjent i monte. 3-12-årige høyest
650.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
1640 m. autostart. maks 10 startende. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
sammenlagtbonus (10.000 - 5.000 - 3.000) kåres etter laveste 
plassum, deretter beste plassering og til slutt total anvendt tid. 
Ærespremie til eier, kusk og rytter av sammenlagtvinneren. 

Prop 9 Varmblods - LEANGEN DUATHLON - MONTÉLØP 
4-12-årige høyest 650.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
1640 m. monté. autostart. maks 10 startende. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
sammenlagtbonus (10.000 - 5.000 - 3.000) kåres etter laveste plas-
sum, deretter beste plassering og til slutt total anvendt tid. 
Ærespremie til eier, kusk og rytter av sammenlagtvinneren. 

MOMARKEN - TIRSDAG 10. SEPT.
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: mandag 2. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 2. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 3. september kl. 08:00-09:00. 
tlf innmelding/starterklæring: 69 89 80 20. 
Faks/polling: 69 89 26 35. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 32.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 15.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 80.000 kr. 
2640 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 800.000 kr. 
1640 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 4 Varmblods - REKRUTTLØP 
3-12-årige med 0 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 5 Varmblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige 2.000 - 22.000 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - 4-ÅRSLØP 
4-årige høyest 70.000 kr. samt 4-årige hopper høyest 100.000 kr.
2140 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods 
3-12-årige høyest 200.000 kr. 
2640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 130.000 kr. stengt ved 270.000 kr.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper. 
1640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 275.000 kr. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - GULLSMED HUSEBYS MONTÉLØP 
4-12-årige høyest 280.000 kr. 
2140 m. monté autostart. maks 10 startende. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
gavepremie til seirende rytter. 



BJERKE - TIRSDAG 10. SEPTEMBER
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: tirsdag 3. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 3. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 3. september kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 11 Kaldblods 
3-15-årige høyest 45.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 12 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper 3.000 - 33.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 13 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 80.000 kr. med høyest 300 poeng. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 14 Varmblods 
3-12-årige høyest 150.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 15 Varmblods - DATOLØP 
3-12-årige høyest 775.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

BJERKE - ONSDAG 11. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:30

innmelding: onsdag 4. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen onsdag 4. september kl. 09:00.
starterklæring: onsdag 4. september kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 30.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 5.000 kr., 40 m. ved 15.000 kr. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr. 
Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods - V65 
3-15-årige høyest 115.000 kr. 
1640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 65.000 kr. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 3 Kaldblods - V65 
3-15-årige høyest 175.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 4 Kaldblods - V65 
3-15-årige høyest 550.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 16.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 4.000 kr. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods - V65 - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte 15.000 - 125.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 55.000 kr. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 7 Varmblods - V65 
3-12-årige høyest 330.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 8 Varmblods - V65 
3-12-årige høyest 550.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 9 Varmblods - WABA GRUPPENS SERIE FOR 
STALLANSATTE 
3-12-årige høyest 185.000 kr. kjørt av stallansatte. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
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Utenlandskregistrerte hester og
norskregistrerte hester i utenlandsk
trening, skal meldes innen kl. 10:00 siste 
hverdag før ordinær innmeldingsfrist.



DRAMMEN - TORSDAG 12. SEPT.
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: torsdag 5. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 5. september kl. 09:00.
starterklæring: fredag 6. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 32 21 87 20. 
lunsjhjulet snurres kl.13.42. 
kanskje vinner din hest en komplett travsele! 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige 1 - 10.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 260.000 kr. 
2500 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 

Prop 3 Varmblods 
3-12-årige høyest 38.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 

Prop 4 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 - AMATØRSERIEN
(Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen) 
3-12-årige høyest 110.000 kr. med høyest 300 poeng. 
kjørt av kusker med amatør eller rekruttlisens. 
1700 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.  

Prop 5 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 330.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 

BERGEN - TORSDAG 12. SEPTEMBER
V5. Start 1. løp: 18:00

innmelding: torsdag 5. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 5. september kl. 09:00.
starterklæring: fredag 6. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 50.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 10.000 kr., 40 m. ved 25.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 110.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 42.000 kr., 40 m. ved 69.000 kr.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 230.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 820.000 kr. 
2600 m. tillegg 20 m. ved vunnet 500.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 28.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 8.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 185.000 kr. 
2600 m. tillegg 20 m. ved vunnet 52.000 kr., 40 m. ved 110.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - DATOLØP 
3-12-årige høyest 200.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 100.000 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 405.000 kr. samt 
3-12-årige hopper høyest 555.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - ELITEN 
3-12-årige. 
2100 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

ANTALL PREMIER I 2013:
Lunsjtrav
11-12 startende 8 premier
9-10 startende 7 premier
8 eller færre startende 6 premier

Øvrige løp utenom V75
15 startende 9 premier
13-14 startende 8 premier
11-12 startende 7 premier
9-10 startende 6 premier
8 eller færre startende 5 premier

DRAMMEN INFORMERER

i
18
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JARLSBERG - FREDAG 13. SEPT.
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: torsdag 5. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 5. september kl. 09:00.
starterklæring: fredag 6. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 33 38 11 70. 

RE-DAGEN
til samtlige vinnere denne dag: seiersdekken, travsele til trener,
gavekort fra univern til oppasser. 

Prop 1 Kaldblods - REKRUTTLØP 
3-15-årige med 0 kr. 
2100 m. Voltestart. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods - MOE ODINS HOPPESERIE - KVAL 3
(Drammen-Jarlsberg-Klosterskogen) 
3-15-årige hopper høyest 100.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 50.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
seiersdekken til vinneren. 

Prop 3 Kaldblods - AMATØRSERIEN 
(Drammen-Jarlsberg-Klosterskogen) 
3-15-årige høyest 435.000 kr. 
kjørt av kusker med amatør eller rekruttlisens. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - MONTÉLØP 
5-15-årige. 
2600 m. monté. tillegg 20 m. ved vunnet 600.000 kr., 
40 m. ved 950.000 kr., 60 m. ved 1.350.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 21.000 kr. 
2100 m. Voltestart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - UNGDOMSSERIEN 
(Drammen-Jarlsberg-Klosterskogen) 
3-12-årige høyest 72.000 kr. 
kjørt av kusker i alderen 16-23 år (født 1990 og senere). 
2609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper høyest 195.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 430.000 kr. 
2609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - ELITEN 
3-12-årige. 1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

FORUS - LØRDAG 14. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 17:35

innmelding: mandag 9. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 9. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 9. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 51 81 19 50. 

Prop 1 Kaldblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 30.000 kr., 40 m. ved 85.000 kr.
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
utvidet premieskala. 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 37.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 9.000 kr., 40 m. ved 20.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 550.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 130.000 kr., 40 m. ved 215.000 kr.
stengt ved 215.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - TEKNO ODINS MONTÉLØP 
5-15-årige. 
2040 m. monté. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr., 
40 m. ved 450.000 kr., 60 m. ved 800.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
seiersdekken. 

Prop 5 Varmblods - FORDEL 3-ÅR NORSKFØDTE 
3-12-årige høyest 15.000 kr. samt 3-årige norskfødte høyest 60.000 kr.
2040 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 45.000 kr. 
2040 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods 
3-12-årige høyest 125.000 kr. 
2040 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 245.000 kr. 
2040 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - FORDEL NORSKFØDTE 
3-12-årige høyest 650.000 kr. samt 3-12-årige norskfødte. 
1600 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 10 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige med høyest 300 poeng. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 30.000 kr., 40 m. ved 70.000 kr.,
60 m. ved 150.000 kr., 80 m. ved 300.000 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 
Hester som kommer med i ordinært løp må starte der. 
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FÄRJESTAD - LØRDAG 14. SEPT.
V75. Start 1. løp: kl. 12:45

Innmelding for norsktrente hester senest: 
fredag 6. september kl. 09:00 til DNT, tlf. 815 11 225.
i proposisjon 1-6 er minimum fire (4) plasser garantert
norsktrente og svensktrente hester. 
OBS: norsk transporttilskudd utbetales til svenske grensen 
denne dagen (momarken) i prop 1-7.
Hest kan meldes til høyest tre løp denne dag. Hvis hest meldes 
til V75-løp og til eventuelt annet løp, starter hest i V75.
startgrunnlag og poeng regnes per lørdag 7. september kl. 24.00.
uet-kurs sek = 1.19030.

UNIONSTRAVET
Prop 1 Varmblods - Klass II, forsøk 6
3-årige og eldre 50.001 - 200.000 sek. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. autostart.
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 2 Varmblods - Klass I, forsøk 5
3-årige og eldre 200.001 - 400.000 sek. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. autostart.
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 3 Varmblods - Bronsdivisionen, forsøk 5
3-årige og eldre 400.001 - 800.000 sek. kørsvenskrav kat. 1.
1640 m. autostart.
pris: 110.000-50.000-26.000-14.500-9.000-(6.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 4 Varmblods - Unionsløpet - Gulddivisionen, forsøk 4
3-årige og eldre lavest 400.001 sek. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. autostart.
pris: 150.000-66.000-33.500-19.000-12.500-(8.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 5 Varmblods - Unionsstayeren
3-årige og eldre 50.001 - 1.200.000 sek. kørsvenskrav kat. 1
3140 m. tillegg 20 m ved vunnet 300.001 sek, 40 m ved 700.001 sek
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 6 Varmblods - Hoppeløp
3-10-årige hopper 50.001 - 1.600.000 sek. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. tillegg 20 m ved vunnet 175.001 sek, 40 m ved 525.001 sek.
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.
minst fire (4) plasser er garantert norsktrente hester i dette løp.

Prop 7 Kaldblods - Unionskampen - Helge Solos løp
4-årige og eldre svenske og norske kaldblods lavest 400.001 sek,
som innbys av Färjestads travsällskap, hvor fem ekvipasje (trener og
kusk) skal representere norge resp. sverige. kørsvenskrav kat. 1.
2140 m. autostart.
pris: 300.000-130.000-67.000-35.000-21.000 sek (5 premier).

Prop 8 Kaldblods - 4 & 5-årsløp for hopper
4-5-årige svenske og norske hopper. kørsvenskrav kat. 3.
2140 m. tillegg 20 m ved vunnet 250.001 sek, 
40 m ved 450.001 sek.
pris: 100.000-47.000-24.000-13.000-8.000-(5.000) sek.

Prop 9 Varmblods
Høyest 60.000 sek. kørsvenskrav kat. 4.
2140 m. autostart.
pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.000(2.000) sek.

Prop 10 Varmblods
60.001 - 140.000 sek. kørsvenskrav kat. 4.
1640 m. autostart.
pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.000(2.000) sek.

Prop 11 Varmblods - Hoppeløp
3-10-årige hopper høyest 275.000 sek. kørsvenskrav kat. 4.
2140 m. tillegg 20 m ved vunnet 95.001 sek.
pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.000(2.000) sek.

Prop 12 Varmblods - Stallansatte-kampen
200.001 - 575.000 sek, kjørt av C- eller e- lisensinnehavere.
kørsvenskrav kat. 4.
til løpet kommer seks (6) stallansatte fra norge resp. sverige at
innbys/delta. stallansatte som innehatt a-lisens (profflisens) 
får ikke delta i løpet.
1640 m. autostart.
pris: 50.000-22.000-12.000-7.800-5.200-(4.000) sek.

Prop 13 Varmblods - Montékampen
4-årige og eldre 200.001 - 900.000 sek.
startberettigede i dette løp er de fem (5) norske ekvipasjer 
(trener og rytter) samt de fem (5) svenske med høyest startpoeng,
totalt 10 startende ekvipasje.
2140 m. monté. autostart. 10 startande.
pris: 50.000-22.000-12.000-7.800-5.200-(4.000) sek.

Norsk transporttilskudd utbetales til svenske grensen
denne dagen (Momarken), i prop 1 - 7.

Svensk kørsvenskrav kategori 1:
For kusker som kjørt minst 100 totoløp seneste 
fem årene, hvorav 20 løp de seneste to årene.

Svensk kørsvenskrav kategori 3:
For kusker som kjørt minst 50 totoløp seneste 
fem årene, hvorav 10 løp de seneste to årene.

Svensk kørsvenskrav kategori 4:
Grunnkrav: godkjent utbildning. 
Gir rett til å kjøre egen eller deleid hest.

OBS: OBS: OBS:



21

BODØ - SØNDAG 15. SEPTEMBER
V5. Start 1. løp: kl. 14:30 

innmelding: tirsdag 10. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 10. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 10. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 40.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 5.000 kr., 
40 m. ved 13.000 kr., 60 m. ved 25.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 115.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 65.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 255.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - BODØSTAYEREN 
3-15-årige. 
3100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 350.000 kr., 
40 m. ved 600.000 kr., 60 m. ved 900.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - DATOLØP 
3-12-årige høyest 40.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 20.000 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 120.000 kr. 
2100 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - BODØSTAYEREN 
3-12-årige. 
3100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr., 40 m. ved 400.000 kr.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods - MONTÉLØP - ELITEN
4-12-årige. 
1600 m. monté. autostart. maks 10 startende. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

SØRLANDET - SØNDAG 15. SEPT.
V65. Start 1. løp: kl. 17:30

innmelding: mandag 9. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 9. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 10. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 38 04 46 66. 

Prop 1 Kaldblods - DNTs UNGHESTSERIE - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 40.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 20.000 kr. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-3.000-3.000 kr. 
(7 premier) dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener 
og oppasser. 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 12.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 5.000 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige. 
2140 m. tillegg 20 m. for hvert vunnet 35.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 580.000 kr. 
2640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 350.000 kr., 40 m. ved 460.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - DNTs UNGHESTSERIE - 3-ÅRSLØP 
3-årige norskfødte høyest 40.000 kr. 
åpent for hester som er innmeldingsberettiget til minst et 
av klasseløpene; kriteriet og/eller derby. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. Voltestart. 
premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-3.000-3.000 kr. 
(7 premier) dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener 
og oppasser. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 35.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 12.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods 
3-12-årige høyest 185.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 85.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 313.000 kr. samt 
3-12-årige norskfødte høyest 400.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - MONTÉLØP 
4-12-årige høyest 850.000 kr. 
2640 m. monté. tillegg 20 m. ved vunnet 300.000 kr., 
40 m. ved 490.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. MELD DIN HEST PÅ NETT

- Enklere, bedre og gratis!



LEANGEN - MANDAG 16. SEPT.
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: tirsdag 10. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 10. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 10. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 73 91 70 00.

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 50.000 kr. 
1640 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Varmblods - AMERIKANERLØP - DATOLØP 
3-12-årige. 
meldt er meldt. Hestene blir delt inn etter grunnlag og starter 
i grunnlagsrekkefølge, laveste grunnlag i 1. spor osv. 
det tas sikte på 4 løp. 
1640 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

KLOSTERSKOGEN - MANDAG 16. SEPT.
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: tirsdag 10. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 10. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 10. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 35 59 14 50. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 36.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 20.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods - 4-ÅRSLØP 
4-årige. 
2100 m. tillegg 20 m. for hvert vunnet 50.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 132.000 kr. 
1700 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - BTVs MONTÉSERIE 
5-15-årige høyest 283.000 kr. 
2100 m. monté. autostart. maks 10 startende. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
BtVs montéserie er åpen for alle ryttere, men finalen er kun åpen
for ryttere som er medlem i BtV montélag. Finalen ris av de 10
rytterne som har sanket flest poeng i de seks kvalifiseringene. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 9.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 31.000 kr. 
2100 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods -VIKING FRECELS HOPPESERIE 
(kval 3 av 9) (Drammen-Jarlsberg-Klosterskogen) 
3-12-årige hopper høyest 125.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 50.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Finale på drammen, mandag 25. november. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 145.000 kr. 
2500 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige høyest 255.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
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ANTALL PREMIER KLOSTERSKOGEN:
8 og færre hester: 5 premier

9-10 hester: 6 premier

11-12 hester: 7 premier

13-14 hester: 8 premier

15 hester: 9 premier

HVOR MANGE PREMIER ER DET?
(hvis ikke annet angis fra banene)

7 hester og færre: 4 premier

8-9 hester: 5 premier

10-12 hester: 6 premier

13-15 hester: 7 premier



MOMARKEN - TIRSDAG 17. SEPT
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: mandag 9. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 9. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 10. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 69 89 80 20. 
Faks/polling: 69 89 26 35. 

Prop 1 Kaldblods - REKRUTTLØP 
3-15-årige høyest 5.000 kr. 
2140 m. Voltestart. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 55.000 kr. 
1640 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods - HOPPELØP 
3-15-årige hopper høyest 250.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 150.000 kr. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige. 
1640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1.200.000 kr. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige 2.000 - 24.000 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - ØSTFOLD TRAVFORBUNDS SERIE 
FOR STALLANSATTE 
3-12-årige høyest 82.000 kr. kjørt av stallansatte. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
seiersdekken. gavepremie til seirende kusk. 

Prop 7 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 165.000 kr. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 280.000 kr. 
1640 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige høyest 650.000 kr. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

BJERKE - TIRSDAG 17. SEPTEMBER
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37 

innmelding: onsdag 11. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen onsdag 11. september kl. 09:00.
starterklæring: onsdag 11. september kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 11 Kaldblods 
3-15-årige 2.000 - 22.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 12 Kaldblods - DATOLØP 
3-15-årige høyest 250.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 13 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 50.000 kr. med høyest 300 poeng. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 14 Varmblods 
3-12-årige høyest 100.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 15 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 210.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

ANTALL PREMIER MOMARKEN:
8 og færre hester: 5 premier
9–12 hester: 6 premier
13–14 hester: 7 premier
15 hester: 8 premier
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VIKING FRECELS HOPPESERIE
– DRAMMEN, JARLSBERG, KLOSTERSKOGEN

Arrangeres på banene Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen i perioden august 
til desember. Det kjøres 9 kvalifiseringsløp med finale på Drammen mandag 28.
november. I kvalifiseringsløpene regnes grunnlag ved innmeldingsfristens utløp. 
I finalen regnes grunnlag pr. mandag 5. august kl 09.00. Hestene med flest start-
poeng fra kvalifiserings-løpene (og som meldes til finalen) er kvalifisert for finale
(30.000 i 1.premie). Gratis sprang (bedekning og føllavgift) med Viking Frecel (må
brukes i 2014) til eier av hoppe som får flest poeng i serien (i finalen gis det doble
poeng).Bedekningsretten kan brukes på hoppe som har registeret samme eier som
minst en av eiere i vinneren av serien. Det gis seiersdekken til vinneren av samtlige
løp i serien. 

Kvalifiseringer: (i kvalifiseringsløpene regnes grunnlag ved innmelding til hvert
enkelt løp  – i finalen regnes grunnlag pr. 5. august 2013)

Kval 1: Drammen – 12. aug 2100a høyest 125.000
Kval 2: Jarlsberg – 23. aug 2100a høyest 50.000
Kval 3: Klosterskogen – 16. sept 2100v høyest 125.000        20 m v/50.000
Kval 4: Jarlsberg – 27. Sept 2609a høyest 125.000
Kval 5: Drammen – 7. okt 2100v høyest 125.000        20 m v/50.000
Kval 6: Klosterskogen – 17. okt 1700a høyest 50.000
Kval 7: Drammen – 28. okt 2500a høyest 50.000
Kval 8: Klosterskogen – 31. okt 1700a høyest 125.000
Kval 9: Drammen – 16. nov 2100a høyest 50.000
Finale: Drammen – 25. nov 2100v høyest 125.000        20 m v/50.000

Poengskala: 1. plass gir 19 poeng, 2. plass gir 14 poeng, 3. plass gir 11 poeng, 
4. plass gir 9 poeng, 5. plass gir 8 poeng, 6. plass gir 7 poeng, 
7. plass gir 6 poeng, 8. plass 5 poeng, 9. plass 4 poeng, 10. plass gir 3 poeng, 
11. plass gir 2 poeng, 12. plass gir 1 poeng.
1 poeng til alle som fullfører uten å være distansert eller diskvalifisert.
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BJERKE - ONSDAG 18. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:30

innmelding: onsdag 11. september kl. 08:00-08:30.
innmelding via internett: innen onsdag 11. september kl. 09:00.
starterklæring: onsdag 11. september kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods - DNTs UNGHESTSERIE - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 25.000 kr. OBS: Fortrinnsregelen gjelder! 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 2.000 kr., 40 m. ved 10.000 kr.
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-3.000-3.000 kr. 
(7 premier) gavepremier og seiersdekken. 

Prop 2 Kaldblods - V65 
3-15-årige høyest 200.000 kr. mørk sportrekning.
2640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 75.000 kr., 40 m. ved 125.000 kr.
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 3 Kaldblods - V65 
3-15-årige høyest 325.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 4 Kaldblods - V65 - HOPPELØP 
3-15-årige hopper. mørk sportrekning.
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 425.000 kr., 40 m. ved 750.000 kr.
premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(3.000) kr.
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 5 Varmblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 5.000 kr. 
2140 m. Voltestart. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods - V65 - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 100.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 7 Varmblods - V65 - 4-5-ÅRSLØP 
4-5-årige høyest 200.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 8 Varmblods - V65 
3-12-årige. mørk sportrekning.
2640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 375.000 kr., 40 m. ved 825.000 kr.
premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(3.000) kr.
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 9 Varmblods - MONTÉLØP 
4-12-årige. 
2100 m. monté. autostart. maks 10 startende. mørk sportrekning.
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 

JARLSBERG - TORSDAG 19. SEPT.
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: torsdag 12. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 12. september kl. 09:00.
starterklæring: torsdag 12. september kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 33 38 11 70. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 95.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 195.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Varmblods 
3-12-årige høyest 12.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 4 Varmblods - MAX 300 
3-12-årige høyest 65.000 kr. med høyest 300 poeng. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 500.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

BEGRENSNING
I KJØRE- OG RIDERETTIGHETER

For å kunne delta i totalisatorløp- med unntak av rene
amatør-, stallansatte- og dameløp, med førstepremie
kr. 40 000,- eller høyere, eller løp utskrevet til å inngå
i V75-spillet, skal lisensinnehaveren forut for innmelding
ha kjørt/ridd minumim:

A: 300 totalisator-/premieløp totalt, og 
kjørt/ridd totalisator-/premieløp iløpet 
av de siste 8 måneder. 

Alternativt

B. 8 totalisator-/premieløp de siste 
8 måneder.



BERGEN - TORSDAG 19. SEPTEMBER
V5. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: torsdag 12. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 12. september kl. 09:00.
starterklæring: fredag 13. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05.

Prop 1 Kaldblods - REKRUTTLØP 
3-15-årige høyest 20.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 3.000 kr., 40 m. ved 12.000 kr.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 75.000 kr. 
2100 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods - DATOLØP 
3-15-årige. 
2100 m. tillegg 20 m. for hvert vunnet 100.000 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 375.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 5 Kaldblods 
3-15-årige. 
2100 m. 
tillegg 20 m. ved vunnet 750.000 kr., 40 m. ved 1.500.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 60.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 15.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods 
3-12-årige høyest 80.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 300.000 kr. 
2600 m. tillegg 20 m. ved vunnet 140.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - MONTÉLØP 
4-12-årige. 
2100 m. monté. tillegg 20 m. ved vunnet 90.000 kr., 
40 m. ved 270.000 kr., 60 m. ved 810.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

BIRI - FREDAG 20. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: torsdag 12. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 12. september kl. 09:00.
starterklæring: fredag 13. september kl. 08:00-10:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 61 18 78 80 eller 61 18 78 88. 

Prop 1 Kaldblods - DNTs UNGHESTSERIE - 3-ÅRSLØP 
- HOPPER 
3-årige hopper høyest 100.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 30.000 kr., 40 m. ved 55.000 kr.
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-3.000-3.000 (7 premier)
dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener og oppasser. 

Prop 2 Kaldblods - REKRUTTLØP 
3-15-årige høyest 9.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 105.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 65.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 440.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - DNTs UNGHESTSERIE - 3-ÅRSLØP 
3-årige norskfødte høyest 30.000 kr. 
åpent for hester som er innmeldingsberettiget til minst et av 
klasseløpene; kriteriet og/eller derby. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 10.000 kr. 
premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-3.000-3.000 (7 premier)
dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener og oppasser. 

Prop 6 Varmblods - DAMEGRUPPAS POKALLØP
3-12-årige høyest 40.000 kr. kjørt av kvinnelige kusker.
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
Vandrepokal til seirende kjører.

Prop 7 Varmblods - OB-TEAMS HOPPESERIE 
3-12-årige norskfødte hopper høyest 150.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
Finalen i oB-teams Hoppeserie går 20. oktober. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 345.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - MONTÉLØP 
4-12-årige høyest 400.000 kr. 
2100 m. monté. autostart. maks 10 startende. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

PONNILØP PÅ BIRI I SEPTEMBER:
Fredag 20.09: Kategori: ABCD. 1600 m. Strek 3.00. 
Stengt for BCD med rekord 2.30 eller bedre. Åpent for ponnier
med dårligere rekord enn strek hvis plass i løpet.
Fortrinnsregelen gjelder ikke.
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FORUS - LØRDAG 21. SEPTEMBER
V75. Start 1. løp: kl. 13:50

innmelding: mandag 16. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 16. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 16. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 815 11 225. 

Prop 1 Kaldblods - GRUNNCUPEN (kval 1 av 10) 
3-15-årige høyest 400.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 150.000 kr., 40 m. ved 250.000 kr.
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på momarken, lørdag 28. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 2 Kaldblods - L.H. WIDDINGS ÆRESLØP
- KALDBLODSCUPEN (kval 1 av 8) 
3-15-årige høyest 1.400.000 kr. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 600.000 kr., 40 m. ved 900.000 kr.
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. trans-
porttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 3 Kaldblods - DNTs HOPPECHAMPIONATET 
- 4-ÅRSLØP - HOPPER 
4-årige hopper. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2550 m. autostart. 
premier: 200.000-100.000-50.000-25.000-15.000-(10.000) kr.
dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener og oppasser.
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 4 Varmblods - GRUNNDIVISJONEN (kval 1 av 7) 
3-12-årige norskfødte 25.000 - 100.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. Voltestart. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 5 Varmblods - HOPPEDIVISJONEN (kval 1 av 7) 
3-7-årige norskregistrerte hopper høyest 600.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 6 Varmblods - BRONSEDIVISJONEN (kval 1 av 7) 
3-12-årige norskfødte 100.001 - 300.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
1600 m. autostart. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 7 Varmblods - GUNNAR OPSAHLS ÆRESLØP 
- GULLDIVISJONEN (kval 1 av 7) 
3-12-årige minst 300.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
1600 m. autostart. 
premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 2.000. 

Prop 8 Kaldblods 
3-15-årige høyest 120.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 45.000 kr., 40 m. ved 75.000 kr.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige høyest 65.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 10 Varmblods 
3-12-årige høyest 800.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

2013REGISTRERTE 
PREMIEKJØRINGER
og lokalkjøringer med pengepremier

Dato Bane Region 
22. Mars Ørland Nord- og Sør Trøndelag
13. April Nossum Nord- og Sør Trøndelag
04. Mai Orkdal Nord- og Sør Trøndelag
18. Mai Rissa Nord- og Sør Trøndelag

01. Juni Pasvik Nord-Norge
02. Juni Sunndal Møre og Romsdal
09. Juni Skaret Møre og Romsdal
09. Juni Mo Sogn og Fjordane
22. Juni Sunnmøre Møre og Romsdal
30. Juni Tromsø Nord-Norge
14. Juli Olsborg Nord-Norge

03. August Nossum Nord- og Sør Trøndelag
10. August Pasvik Nord-Norge
11. August Rauma Møre og Romsdal
17. August Bjugn Nord- og Sør Trøndelag
18. August Tromsø Nord-Norge
31. August Lofoten Nord-Norge

PONNILØP PÅ FORUS I SEPTEMBER:

Lørdag 14. september:
Kat: B,C, D. Distanse: 1600 m. Strek: 2.15,0.
Handikapping etter års beste og fire siste starter.

Lørdag 21. september:
Kat: A,B,C,D, stengt for kat. B,C og D på 2.40,0.
Distanse: 1600 m. Strek: 3.15,0.
Handikapping etter års beste og fire siste starter.
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HARSTAD - LØRDAG 21. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 17:35

innmelding: tirsdag 17. september kl. 08:00-08.30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 17. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 17. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05.

Prop 1 Kaldblods - NORDSTJERNEN - 3-ÅRSLØP 
3-årige. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2040 m. autostart. 
premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-3.000-3.000 kr. 
(7 premier). 

Prop 2 Kaldblods - HOPPELØP 
3-15-årige hopper høyest 110.000 kr. 
1600 m. tillegg 20 m. ved vunnet 50.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods - DATOLØP 
3-15-årige høyest 215.000 kr. 
2040 m. autostart. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 700.000 kr. 
2040 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 75.000 kr. 
2040 m. tillegg 20 m. ved vunnet 15.000 kr., 40 m. ved 35.000 kr.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 165.000 kr. 
2040 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 380.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods - ELITEN 
3-12-årige. 
2040 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

LEANGEN - SØNDAG 22. SEPT.
V65. Start 1. løp: kl. 17:30

innmelding: tirsdag 17. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 17. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 17. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 73 91 70 00. 

Prop 1 Kaldblods - REKRUTTLØP 
3-15-årige høyest 10.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr. 
premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 30.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 18.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 120.000 kr. 
1640 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 450.000 kr. 
1640 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Kaldblods - MONTÉLØP 
5-15-årige høyest 350.000 kr. 
1640 m. monté. tillegg 20 m. ved vunnet 100.000 kr., 
40 m. ved 200.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - DNTs UNGHESTSERIE - 3-ÅRSLØP 
3-årige norskfødte høyest 50.000 kr. 
åpent for hester som er innmeldingsberettiget til minst et av 
klasseløpene; kriteriet og/eller derby. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. Voltestart. 
premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-3.000-3.000 kr. 
(7 premier) dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, 
trener og oppasser. 

Prop 7 Varmblods - REKRUTTLØP 
3-12-årige høyest 20.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 5.000 kr. 
premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 100.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 45.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - SUPERSPRINT 
3-12-årige. 
1140 m. autostart. maks 10 startende. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 



BIRI - MANDAG 23. SEPTEMBER
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: mandag 16. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 16. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 16. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 61 18 78 80 eller 61 18 78 88. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 40.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 145.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper høyest 50.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 90.000 kr. med høyest 300 poeng. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
avvisning etter siste startdato, inkludert åpne linjer. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 145.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

KLOSTERSKOGEN - MANDAG 23. SEPT.
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: tirsdag 17. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 17. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 17. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 35 59 14 50.

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 9.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods - MOE ODINS HOPPESERIE (kval 4 av 9)
(Drammen-Jarlsberg-Klosterskogen) 
3-15-årige hopper høyest 50.000 kr. 
1700 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp!  
Finale klosterskogen 2. desember. se egen annonse om serien. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 173.000 kr. 
2500 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 392.000 kr. 
1700 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 18.000 kr. 
2100 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 55.000 kr. 
1700 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - STALLANSATTSERIEN 
(Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen) 
3-12-årige høyest 110.000 kr. kjørt av stallansatte. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
sammenlagtpremiering 2013. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 220.000 kr. 
1700 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige høyest 383.000 kr. 
1700 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

28

OB-TEAMS 
HOPPESERIE 2013 - BIRI

Det kjøres seks kvalifiseringsløp for norskfødte 
varmblods hopper. Alle løpene går med autostart 
og grunnlagsgrensen vil variere mellom kr. 50.000,- 
og kr. 200.000,-.

Finalen går 20. oktober:  
2100 m autostart, kr. 40.000,- i 1. premie.

Startberettiget i finalen er de 12 hoppene med 
mest poeng etter følgende poengberegning:
20 – 15 – 10 – 7 – 5 – 3, 1 poeng til øvrige fullførte.
Ved lik poengsum om den siste finaleplassen gjelder
hestens startpoeng ved innmeldingsfristen.

Kvalifiseringsløp kjøres: 
23/6, 21/7, 2/8, 16/8, 20/9 og 4/10.



MOMARKEN - TIRSDAG 24. SEPT.
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: mandag 16. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 16. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 17. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 69 89 80 20. 
Faks/polling: 69 89 26 35. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 25.000 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige. 
2140 m. tillegg 20 m. for hvert vunnet 70.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods - TIDSLØP 
3-15-årige med rekord 1.26,0 og dårligere. 
2640 m. tillegg 20 m. for tid 1.27,5 og bedre. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - GULLSMED HUSEBYS MONTÉLØP 
5-15-årige høyest 200.000 kr. 
2140 m. monté. tillegg 20 m. ved vunnet 120.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
gavepremie til seirende rytter. 
mørk sportrekning. 

Prop 5 Varmblods - REKRUTTLØP 
3-12-årige med 0 kr. 
2140 m. Voltestart. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige 15.000 - 35.000 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper høyest 175.000 kr. 
1640 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 350.000 kr. 
2640 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - ELITEN 
3-12-årige.
2140 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

BJERKE - TIRSDAG 24. SEPTEMBER
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: onsdag 18. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen onsdag 18. september kl. 09:00.
starterklæring: onsdag 18. september kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 11 Kaldblods 
3-15-årige høyest 60.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 12 Varmblods 
3-12-årige 2.000 - 22.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 13 Varmblods 
3-12-årige høyest 65.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 14 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 165.000 kr. med høyest 300 poeng. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 15 Varmblods 
3-12-årige høyest 235.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

KARENSTIDSENDRINGER GJELDENDE 

FRA 1. JULI 2013 BESLUTTET AV 
NORDISK TRAVKOMITE:

Sjokkbølgebehandling - karenstid 10 dager. 
Behandlingen skal utføres av veterinær.
Cedar oil og Prascend (pergolid) tillates ikke 
brukt til løpshester. Se også www.travsport.no

Hva er «AMERIKANERLØP»?

Vanlige avvisningsregler. 
Spor tildeles etter grunnlag. 
Hesten med lavest grunnlag 
i spor 1 osv.
Amerikanerløp må kun gjelde 
i autostartløp.

?
!

ANTALL PREMIER MOMARKEN:
8 og færre hester: 5 premier

9–12 hester: 6 premier

13–14 hester: 7 premier

15 hester: 8 premier

29
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BJERKE - ONSDAG 25. SEPTEMBER
V75. Start 1. løp: kl. 18:30

innmelding: onsdag 18. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen onsdag 18. september kl. 09:00.
starterklæring: onsdag 18. september kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods - MONTÉLØP 
5-15-årige. 
2140 m. monté. 
tillegg 20 m. ved vunnet 450.000 kr., 40 m. ved 900.000 kr. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods - V75 
3-15-årige høyest 85.000 kr. 
2140 m. Voltestart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 3 Kaldblods - V75 
3-15-årige høyest 275.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 4 Kaldblods - V75 
3-15-årige høyest 800.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 500.000 kr. mørk sportrekning. 
premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 7.000 kr. 
2140 m. Voltestart. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods - V75 - HOPPELØP 
3-12-årige hopper høyest 80.000 kr. 
2140 m. Voltestart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 7 Varmblods - V75 - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 185.000 kr. 
2140 m. Voltestart. mørk sportrekning. 
premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 8 Varmblods - V75 
3-12-årige høyest 675.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 9 Varmblods - V75 - WABA GRUPPENS SERIE FOR 
STALLANSATTE 
3-12-årige høyest 315.000 kr. kjørt av stallansatte. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.  
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp.

DRAMMEN - TORSDAG 26. SEPT.
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: kl. 13:37

innmelding: torsdag 19. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 19. september kl. 09:00.
starterklæring: fredag 20. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 32 21 87 20. 
lunsjhjulet snurres kl.13.42. 
kanskje vinner din hest en komplett travsele! 

Prop 1 Kaldblods - HOPPELØP 
3-15-årige hopper 1 - 20.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 kr. 
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods - DATOLØP - MAX 300 
3-15-årige høyest 300.000 kr. med høyest 300 poeng. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 3 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper 1 - 20.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 4 Varmblods 
3-12-årige høyest 235.000 kr. 
2500 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 

Prop 5 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 420.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-3.000-(3.000) kr. 

ANTALL PREMIER I 2013:
Lunsjtrav
11-12 startende 8 premier
9-10 startende 7 premier
8 eller færre startende 6 premier

Øvrige løp utenom V75
15 startende 9 premier
13-14 startende 8 premier
11-12 startende 7 premier
9-10 startende 6 premier
8 eller færre startende 5 premier

DRAMMEN INFORMERER

i



BERGEN - TORSDAG 26. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: torsdag 19. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 19. september kl. 09:00.
starterklæring: fredag 20. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 1 Kaldblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 110.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 20.000 kr., 40 m. ved 55.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 53.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 27.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 400.000 kr. 
1600 m. tillegg 20 m. ved vunnet 240.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - MONTÉLØP - AMERIKANERLØP 
5-15-årige høyest 950.000 kr. 
1600 m. monté. autostart. maks 10 startende. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
Hestene blir delt inn etter grunnlag og starter i grunnlagsrekkefølge.
laveste grunnlag i spor 1, osv. 

Prop 5 Varmblods - DATOLØP 
3-12-årige høyest 55.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 25.000 kr. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 105.000 kr. 
1600 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - MALERMESTER ERIK LANDAAS
REKRUTTSERIE 
3-12-årige høyest 230.000 kr. 
samt 3-12-årige norskfødte høyest 275.000 kr. 
2100 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
åpent for kusker født etter 1.1.1998. 

Prop 8 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper høyest 325.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 90.000 kr., 40 m. ved 190.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige. 
2600 m. tillegg 20 m. ved vunnet 265.000 kr, 40 m ved 715.000 kr. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

JARLSBERG - FREDAG 27. SEPT.
V65. Start 1. løp: kl. 18:00

innmelding: torsdag 19. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen torsdag 19. september kl. 09:00.
starterklæring: fredag 20. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 33 38 11 70. 

HORTEN-DAGEN 

Prop 1 Kaldblods - 3-ÅRSLØP - FORDEL HOPPER 
3-årige med 0 kr. 
2100 m. tillegg 20 m for hingster og vallaker. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 56.000 kr. 
2600 m. tillegg 20 m. ved vunnet 34.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige. 
1600 m. tillegg 20 m. for hvert vunnet 125.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Varmblods - DNTs UNGHESTSERIE 
- 3-ÅRSLØP - HOPPER 
3-årige norskfødte hopper høyest 10.000 kr. åpent for hester som
er innmeldingsberettiget til minst et av klasseløpene; kriteriet
og/eller derby. OBS: Fortrinnsregelen gjelder! 
2100 m. Voltestart. 
premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-3.000-3.000 kr. 
(7 premier) dnt's seiersdekken og gavepremier. 

Prop 5 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 47.000 kr. 
2609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods - VIKING FRECELS HOPPESERIE - KVAL 4
3-12-årige hopper høyest 125.000 kr. 
2609 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
seiersdekken til vinneren. 

Prop 7 Varmblods - UNGDOMSSERIEN 
(Drammen-Jarlsberg-Klosterskogen) 
3-12-årige høyest 275.000 kr. 
kjørt av kusker i alderen 16-23 år (født 1990 og senere). 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 900.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - MONTÉLØP - DATOLØP 
4-12-årige høyest 500.000 kr. 
2100 m. monté autostart. maks 10 startende. mørk sportrekning.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
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SØRLANDET - LØRDAG 28. SEPT.
V75. Start 1. løp: kl. 13:50

innmelding: mandag 23. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 23. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 23. september kl. 11:00-12:00.  
tlf innmelding/starterklæring: 815 11 225. 

Prop 1 Kaldblods - HOPPECUPEN (kval 1 av 7) 
3-8-årige hopper høyest 350.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
1640 m. tillegg 20 m. ved vunnet 100.000 kr., 40 m. ved 200.000 kr.
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 2 Kaldblods - GRUNNCUPEN (kval 2 av 10) 
3-15-årige høyest 400.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 250.000 kr. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på momarken, lørdag 28. desember 2013. 
premieskala 1.000. 

Prop 3 Kaldblods - NM-REVANSJE 
3-15-årige norskfødte kaldblods. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. autostart. 
premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp 

Prop 4 Varmblods - HOPPEDIVISJONEN (kval 2 av 7)
3-7-årige norskregistrerte hopper høyest 200.000 kr.
Fortrinnsregelen gjelder ikke.
1609 m. autostart.
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp.
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000.

Prop 5 Varmblods - STAYERLØP 
3-12-årige. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
3140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 125.000 kr., 40 m. ved 275.000 kr.,
60 m. ved 600.000 kr., 80 m. ved 1.200.000 kr. 
premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 6 Varmblods - SØLVDIVISJONEN (kval 1 av 6) 
3-12-årige 300.000 - 800.000 kr. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
1609 m. autostart. 
premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 
Finale på Bjerke, lørdag 21. desember 2013. premieskala 1.000. 

Prop 7 Varmblods - DNTs HOPPESERIE 2013 
3-7-årige norskregistrerte hopper. 
Fortrinnsregelen gjelder ikke. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 500.000 kr. 
premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr. 
dnts seiersdekken. gavepremie til eier, kusk, trener og oppasser.
transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i dette løp. 

Prop 8 Kaldblods 
3-15-årige høyest 70.000 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - MONTÉLØP - ELITEN 
5-15-årige. 
2140 m. monté. autostart. maks 10 startende. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 10 Varmblods 
3-12-årige høyest 150.000 kr. 
1609 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
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Utenlandskregistrerte hester og
norskregistrerte hester i utenlandsk
trening, skal meldes innen kl. 10:00 siste 
hverdag før ordinær innmeldingsfrist.

ANTALL PREMIER PÅ BERGEN TRAVPARK

Premiering løp under kveldstrav + ekstraløp V75-dager:

11-15 hester: 7 premier
9-10 hester: 6 premier
7-8 hester: 5 premier
5-6 hester: 4 premier

Lunsjtrav:

10-12 hester: 6 premier
8-9 hester: 5 premier
5-7 hester: 4 premier
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LEANGEN - LØRDAG 28. SEPTEMBER
V65. Start 1. løp: 17:35

innmelding: mandag 23. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 23. september kl. 09:00.
starterklæring: mandag 23. september kl. 11:00-12:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 73 91 70 00. 

Prop 1 Kaldblods - LEANGENS 3-ÅRSSERIE 
3-årige. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 20.000 kr., 40 m. ved 40.000 kr.,
60 m. ved 80.000 kr. 
premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 60.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 30.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 160.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 100.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods - ÅPENT TRØNDERSK MESTERSKAP 
- ELITEN 
3-15-årige. 
2140 m. autostart. 
premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
pokal og seiersdekken til vinneren. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 60.000 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 150.000 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods  
3-12-årige høyest 300.000 kr. 
2640 m. autostart. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods - ÅPENT TRØNDERSK MESTERSKAP 
- ELITEN 
3-12-årige. 
2140 m. autostart. 
premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 
pokal og seiersdekken til vinneren. 

MOMARKEN - SØNDAG 29. SEPT.
V65. Start 1. løp: 17:30

innmelding: mandag 23. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen mandag 23. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 24. september kl. 08:00-09:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 69 89 80 20. 
Faks/polling: 69 89 26 35. 

Prop 1 Kaldblods - 3-ÅRSLØP 
3-årige høyest 32.000 kr. 
2140 m. tillegg 20 m. ved vunnet 7.000 kr., 40 m. ved 17.000 kr.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods - TIDSLØP 
3-15-årige med rekord 1.32,0 og dårligere. 
1640 m. tillegg 20 m. for tid 1.36,0 og bedre, 
40 m. for tid 1.34,0 og bedre. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods 
3-15-årige høyest 150.000 kr. 
1640 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 4 Kaldblods 
3-15-årige høyest 320.000 kr. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige 1.000 - 15.000 kr. 
2140 m. autostart. 
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 6 Varmblods - NORSKFØDTE - FORDEL HOPPER 
3-12-årige norskfødte høyest 60.000 kr. 
samt 3-12-årige norskfødte hopper høyest 110.000 kr. 
2140 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods 
3-12-årige høyest 115.000 kr. 
1640 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods 
3-12-årige høyest 450.000 kr. 
1640 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods - TRØMBORG TRAVLAGS MONTÉLØP 
4-12-årige høyest 300.000 kr. 
2140 m. monté, tillegg 20 m. ved vunnet 70.000 kr., 
40 m. ved 150.000 kr. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
løpet er åpent for ryttere som red max 30 løp i 2012. 
kr. 2000 til upremierte som ikke er diskvalifisert eller distansert.
gavepremie til seirende hests eier og rytter. 



BJERKE - MANDAG 30. SEPTEMBER
Lunsjtrav. V5. Start 1. løp: 13:37

innmelding: tirsdag 24. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 24. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 24. september kl. 10:00-11:00. 
tlf. innmelding/starterklæring: 22 95 60 05. 

Prop 11 Kaldblods 
3-15-årige 5.000 - 25.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 12 Kaldblods - DATOLØP 
3-15-årige høyest 125.000 kr. 
1609 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

Prop 13 Varmblods 
3-12-årige høyest 40.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 14 Varmblods 
3-12-årige høyest 90.000 kr. 
2600 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 15 Varmblods - DATOLØP - MAX 300 
3-12-årige høyest 200.000 kr. med høyest 300 poeng. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 
Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer. 

KLOSTERSKOGEN - MANDAG 30. SEPT.
V65. Start 1. løp: 18:00

innmelding: tirsdag 24. september kl. 08:00-08:30. 
innmelding via internett: innen tirsdag 24. september kl. 09:00.
starterklæring: tirsdag 24. september kl. 11:00-12:00.
tlf. innmelding/starterklæring: 35 59 14 50. 

Prop 1 Kaldblods 
3-15-årige høyest 31.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 15.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 2 Kaldblods 
3-15-årige høyest 85.000 kr. 
2100 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 3 Kaldblods - UNGDOMSSERIEN 
(Drammen-Jarlsberg-Klosterskogen) 
3-15-årige høyest 222.000 kr. 
åpent for alle lisenser 16-23 år (født 1990 og senere). 
1700 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
sammenlagtpremiering 2013. 

Prop 4 Varmblods 
3-12-årige høyest 12.000 kr. 
2100 m. tillegg 20 m. ved vunnet 3.000 kr. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 kr.
(8 premier) Breddepremiering utbetales i dette løp! 

Prop 5 Varmblods 
3-12-årige høyest 32.000 kr. 
1700 m. Voltestart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 6 Varmblods 
3-12-årige høyest 77.000 kr. 
2500 m. autostart. 
premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 

Prop 7 Varmblods - NORSKFØDTE 
3-12-årige norskfødte høyest 151.000 kr. 
2100 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 8 Varmblods - HOPPELØP 
3-12-årige hopper høyest 262.000 kr. 
1700 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 

Prop 9 Varmblods 
3-12-årige høyest 576.000 kr. 
1700 m. autostart. mørk sportrekning.
premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. 
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Hva er «AMERIKANERLØP»?

Vanlige avvisningsregler. 
Spor tildeles etter grunnlag. 
Hesten med lavest grunnlag 
i spor 1 osv.
Amerikanerløp må kun gjelde 
i autostartløp.

?
!

Utenlandskregistrerte hester 
og norskregistrerte hester i 
utenlandsk trening, 
skal meldes innen kl. 10:00 
siste hverdag før ordinær 
innmeldingsfrist.
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LOKALKJØRINGER 

ØVRE EIKER TRAVSELSKAP OG SIMOA TRAVSELSKAP
INVITERER TIL LOKALKJØRING OG HESTENS DAG PÅ 
MYREMOEN TRAVBANE
SØNDAG 1. SEPTEMBER KL. 13.00

1. løp: Kaldblods. dnts pokal – kåre jelstad Vandrepokal – 3-årsløp. 
2000 meter. 20 m v/10 000, 40 m v/20 000, samt 20 m for hver vunnet dnt-
pokal. stengt for hester som har vunnet 3 pokaler. det er eier-/innmelders plikt
ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har vunnet 3 års pokal.  
2. løp: Kaldblods. 2000 meter. grunnlag høyest 10 000 kr. 20 m v/ kr. 1,-, 
40 m v/ kr. 5 000,-.
3. løp: Kaldblods. ole lie’s minneløp. 2000 meter. tidsløp. 20 m v/ 1.33,9, 40
m v/ 1.31,9, 60 m v/ 1.29,9, 80 m v/ 1.27,9, 100 m v/ 1.25,9
4. løp: Kaldblods.montéløp. 2000 meter. skjønnsmessig handicap. Ved få
påmeldte kan løpet slåes sammen med varmblods montéløp.
5. løp: Varmblods. dnts pokal – 3-årsløp. 2000 meter. 2000 meter.    
20 m v/kr. 10 000,-, samt 20 m for hver vunnet dnt-pokal. stengt for hester
som har vunnet 3 pokaler. det er eier-/innmelders plikt ved innmelding å oppgi
om hesten tidligere har vunnet 3 års pokal.  
6. løp: Varmblods. 2000 meter. grunnlag høyest 10 000 kr. 20 m v /kr. 1,-.
7. løp: Varmblods. simoa-løpet. 2000 meter. 20 m v/kr. 40 000,-, 
40 m v/kr. 120 000,-, 60 m v/kr. 360 000,-.
8. løp: Varmblods.montéløp. 2000 meter skjønsmessighandicap. Ved få
påmeldte kan løpet slåes sammen med kaldblods montéløp.
Ponniløp: 1600 meter. skjønnsmessig handicap. løpene blir satt opp i samarbeid
med drammen travbane.

det er 50 % premiering i løpene.
Ved få innmeldinger forbeholder arrangørene seg retten til å forandre 
proposisjoner.

Innmelding: Søndag 25. august kl 18-21:
tina låg tlf. 916 75 595 e-mail: tina.fossan.laag@jbv.no
lina oulie tlf. 990 26 462 e-mail: lpo@renpluss.no 
Hanne tora langerud tlf. 988 16 723 e-mail: hanne_tora@hotmail.com 
Vidar «nøkkern» engebretsen tlf. 924 17 590

startkontingent kr. 200,- i alle løp

“HEST PÅ TOTEN”
LOKALKJØRING PÅ 
LENA LANDBANE
SØNDAG 1. SEPTEMBER KL. 12.00

1. løp: 2-årige kaldblodshester. 1200 m. tidskrav 1.55 – 2.15
dekken til alle deltagere.
2. løp: DNT’s 3-årspokal. 1800 m. 20 m tillegg for hver vunnet 3-årspokal.
3 .løp: 2-årige varmblodshester. 1200 m. tidskrav 1.30 – 1.50.
dekken til alle deltagere.
4. løp: Kaldblods. totensprinten. 400 m. utslagningsløp.
5. løp: Varmblods.totensprinten. 400 m. utslagningsløp.
6. løp: Ponnier. 1200 m. alle kategorier.
7. løp: Ponnigalopp. 700 m.

seiersdekken i alle løp

Påmelding innen søndag 25.august kl 21.00 til:
kari eng tlf. 411 20 315

arr: toten travselskap / Viken travselskap

GJERSTAD TRAVLAG
INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ 
KROKHEIA TRAVBANE
TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 18.00

1. løp: Ponniløp. kategori a. grunndistanse 1600 meter. skjønnsmessig handicap.
2. løp: Ponniløp. kategori B,C,d. grunndistanse 1600 meter. 
skjønnsmessig handicap.
3. løp: Kaldblods. 2 år. 1300 meter.
4. løp: Kaldblods. dnt’s pokal. kaldblodshester 3 år. 1600 meter. 20 meter ved
kr. 5.000,-, 40 meter ved kr. 10.000,-. 20 meter for hver vunnen dnt-pokal.
5. løp: Kaldblods. 1900 meter. grunnlag kr. 0,-.
6. løp: Kaldblods. 1900 meter. grunnlag kr 0 – 15.000,-. 20 meter v/ kr. 8.000,-.
7. løp: Kaldblods. 1900 meter. grunnlag kr. 15.000 – 50.000,-. 
20 meter ved kr. 30.000,-.
8. løp: Kaldblods. gjerstad sparebanks pokalløp. 1900 meter. 
20 meter ved kr. 80.000,-, 40 meter ved kr. 150.000,-, 60 meter ved kr. 300.000,-
og 80 meter ved kr. 700.000,-.
9. løp: Varmblods. 1600 meter. grunnlag kr. 0 – 15.000,-. 20 meter ved kr. 6.000,-.
3-åringer får 20 meter godtgjørelse.
10. løp: Varmblods. 1900 meter. grunnlag over kr. 15.000,-. 20 meter ved 
kr. 50.000,-, 40 meter ved kr. 150.000,- og 60 meter ved kr. 500.000,-.
11. løp: Kaldblods.montèløp. 1600 meter. skjønnsmessig handikap.
12. løp: Varmblods.montèløp. 1600 meter. skjønnsmessig handikap.

Ved for små felter, kan arrangøren overføre hester til andre løp etter skjønn.

Innmelding fredag 30. august kl. 20.00 – 22.00 til:
albert nævestad, tlf. 979 52396.
innmelding ponnier til Cecilie Burvald, tlf. 924 67553.
alle ponnier må være godkjente og ponnikusker må ha gyldig lisens !

startkontingent kr. 150,-.

HALDEN OG OMEGN TRAVSELSKAP 
INVITERER TIL LOKALKJØRING UTEN TOTALISATOR PÅ 
KALA TRAVPARK
SØNDAG 1. SEPTEMBER KL. 13.00

1. løp: Kaldblods. dnts 3-årspokal, 3-årige norskfødte. 
tillegg 20 m ved kr. 5 000,-, 40 m ved kr. 20 000,-,  60 m ved kr. 40 000,-, 
80 m ved kr. 100 000,-, 100 m ved kr. 200 000,-. 
tillegg 20 meter for hver vunnede pokal. stengt ved vunnet tre pokaler. 
minimum 3 starterklærte hester for å kunne dele ut dnts 3-årspokal.
2. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre upremierte.
3. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre. tillegg 20 m ved kr. 6 000,-, 
40 m ved kr. 15 000,-. Høyest grunnlag kr. 25 000,-.
4. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre. tillegg 20 m ved kr. 37 000,-, 
40 m ved kr. 55 000,-. Høyest grunnlag kr. 75 000,-.
5. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre. tillegg 20 m ved kr. 125 000,-, 
40 m ved kr. 190 000,-,  60 m ved kr. 300 000,-,  80 m ved kr. 450 000,-. 
6. løp: Varmblods. dnts pokal, 3-årige norskfødte. tillegg 20 m ved kr. 2 000,-,
40 m ved kr. 12 000,-,  60 m ved kr. 50 000,-,  80 m ved kr. 150.000,-. 
tillegg 20 meter for hver vunnede pokal. stengt ved vunnet tre pokaler. 
minimum 3 starterklærte hester for å kunne dele ut dnts pokal.
7. løp: Varmblods. 3-årige og eldre. tillegg 20 m ved kr. 4 000,-, 
40 m ved kr. 15 000,-. stengt ved kr. 30 000,-.
8. løp: Varmblods. 3-årige og eldre. tillegg 20 m ved kr. 60 000,-, 
40 m ved kr. 110 000,-,  60 m ved kr. 210 000,-,  80 m ved kr. 500 000,-.

travritt begge raser. skjønnsmessig handikap. ponnitrav med skjønnsmessig 
handikap. lik premiering til alle fullførte. 2-årsløp for begge raser. lik premiering
til alle fullførte. det benyttes løpsreglement for travsport i norge. 
innmelding er bindende og påmeldte hester kan kun trekkes ved dyrlegeattest.
det tas forbehold om at løp kan bli slått sammen ved for få innmeldinger.
startkontingent: Hest kr. 200,- • ponni kr. 100,- • etteranmelding kr. 400,-
alle løp går over grunndistanse 1900 meter (ikke ponni).

Innmelding senest søndag 25. august  kl.19.00 til:
mari gjølberg tlf./sms til 95 88 00 02 e-post: mari_gjoelberg@yahoo.no
eller øvrige medlemmer av løpskomitéen.
innmelding av ponni: line solberg tlf. 46 41 44 05
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RINGERIKE OG HOLE TRAVSELSKAP - MODUM TRAVSELSKAP
INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ 
MODUM TRAVBANE
SØNDAG 22. SEPTEMBER KL. 13.00

1. løp: Kaldblods. 2 år. 1700 m likestart. mønstringsløp, ingen tidskrav. 
lik premie til alle.
2. løp: Kaldblods. dnts 3-års pokal. 1720 m. 20 m ved kr. 5.000,-, 
40 m ved kr. 15.000,- samt 20 m for hver vunnet dnts 3-års pokal. 
20 m godtgjørelse for ustartede. stengt for hester som har vunnet tre 3-års pokaler. 
det er eier/innmelders plikt ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har 
vunnet dnts 3-års pokal.
3. løp: Kaldblods. 2100 m. grl. under kr. 5.000,-. 20 m ved kr 1,-.
4. løp: Kaldblods. modumløpet. laurbærkrans til vinneren. 2100 m. 4 år og
eldre. 20 m ved kr. 25.000,-, 40 m ved kr. 75.000,-, 60 m ved kr. 175.000,-, 
80 m ved kr. 300.000,-, 100 m ved kr. 500.000,-, 120 m ved kr. 900.000,-. 
20 m godtgjørelse for hopper.
5. løp: Kaldblods. montéløp. 1700 m. 20 m ved kr. 20.000,-, 
40 m ved kr. 60.000,-, 60 m ved kr. 150.000,-, 80 m ved kr. 500.000,-.
6. løp: Varmblods. 2 år. 1700 m likestart. mønstringsløp, ingen tidskrav. 
lik premie til alle.
7. løp: Varmblods. dnts 3-års pokal. 1720 m. 20 m ved kr. 5.000,-, 40 m ved
kr. 15.000,- samt 20 m for hver vunnet dnts 3-års pokal. 20 m godtgjørelse for
ustartede. stengt for hester som har vunnet tre 3-års pokaler. 
det er eier/innmelders plikt ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har 
vunnet dnts 3-års pokal.
8. løp: Varmblods. 2100 m. grl. under kr. 10.000,-. 20 m ved kr. 1,-.
9. løp: Varmblods. 2100 m. 20 m ved kr. 50.000,-, 40 m ved kr. 150.000,-, 
60 m ved kr. 500.000,-. 
10. løp: Varmblods. montéløp. 1700 m. 20 m ved kr. 50.000,-, 
40 m ved kr. 200.000,-, 60 m ved kr. 500.000,-.
11. løp: Ponnier. kat. a/B/C/d. 1700 m. løpet deles etter kategori ved mange
påmeldte. premie til alle.

modum travbane er 800m. det kjøres etter dnts reglement. Hjelm er påbudt
ved kjøring/ridning på banens område. sikkerhetsvest påbudt i alle løp. 
ingen innskudd i noen løp. 50 % premiering, porselen/sølvpremier. 
seiersdekken og blomster til alle vinnerne. 
arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i proposisjonene. 

Innmelding innen søndag 15.september kl. 21.00 til: 
linn merethe sognelien tlf. 414 13 157 e-post: linn_merethe@hotmail.com 
wenke Bjølgerud tlf. 32 78 85 33 / 915 49 457 e-post: tom-bjd@online.no 

startlistene legges ut på vår nettside.

Velkommen!

LÅGEN TRAVLAG
INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ 
SKJERVEN RAKBANE
LØRDAG 14. SEPTEMBER KL. 14.00

1. løp: Kaldblods. 3 år .650 m. linjestart.
2. løp: Kaldblods. 4 år. 650 m. linjestart.
3. løp: Kaldblods. 5 år og eldre. monté. 650 m. linjestart.
4. løp: Varmblods. 3 år. 650 m. linjestart.
5. løp: Varmblods. 4 år og eldre. monté. 650 m. linjestart.
6. løp: Ponni. a + B. galoppløp. 650 m. linjestart.
7. løp: Ponni. C + d. galoppløp. 650 m. linjestart.
8. løp: Galloppløp. alle raser.

deling av løp etter grunnlag.

Innmelding søndag 8 sept. kl. 21.00 til:
ingolf Herbjørnrød tlf. 95 08 39 85 e-post: ingoher@online.no

startkontigent 100,-

HITRA TRAVLAG (orkdal tråvklubb er teknisk arrangør).
INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ 
ORKDAL TRÅVPARK
LØRDAG 14. SEPTEMBER KL. 12.00 

kaldBlodsHester.
1. løp: Kaldblods. dnt-pokal. 3-åringer. 20 m tillegg for hvert vunnet dnt
pokal. 20 m ved kr. 5 000,-, 40 ved kr. 10 000,- og 60 m ved kr. 15 000,-.
2. løp: Kaldblods.1700 m 3-årige og eldre. utg.1,50.0.  20 m tillegg for hvert
påbegynt 2 sek. og for hvert innkjørt kr 1000,-.
3. løp: Kaldblods.1700 m. 4-årigere og eldre. utg.1.42.0. 20 m tillegg for hvert
påbegynt 2 sek.
4. løp: Kaldblods. 1700 m. 4-årige og eldre. utg.1.36.0. 20 m tillegg for hvert
påbegynt 2 sek.
5. løp: Kaldblods.1700 m. 4-årige og eldre. utg.1.30.0. 20 m tillegg for hvert
påbegynt 2 sek.
6. løp: Kaldblods. montéløp. 1700 m skjønnnsmessig handikap.
7. løp: Ponni. skjønnsmesig handikap. dnts ponnihandikap.
8. løp: Varmblods.1700 m. 3-årige og eldre. 20 m tillegg ved kr. 15 000,-, 
40 m ved kr. 30 000,-, 60m ved kr. 60 000,- og 80 ved kr. 80 000,-. 3-årige har
20m godgjørelse.Husk alder på hestene i dette løpet. i tidsløp gjelder beste km.tid.
fra toto/eller løkaløp,Volte/autostart.

seiersdekken i alle løp. arrangøren forbeholder seg retten til å innstille løp eller slå
sammen løp ved lite antall startende.
innskudd kr. 200,- • i løp 6. kr. 100,- • ponniløp kr. 50,-.  2/3 premiering

Innmelding til: 
Frank westberg  tlf. 916 05 460 eller øystein mælen tlf. 908 78 822.

VERDAL TRAVLAG
INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ 
NOSSUM TRAVPARK
LØRDAG 21. SEPTEMBER KL. 13.00

1. løp: Ponni1: strek 3.30, 1600 m. a ponni
2. løp: Ponni 2: strek 2.40, stengt 2,15 og raskere. 1600 m. aBCd ponni.
3. løp: Ponni 3: strek 2.15, 1600 m. BCd ponni. 
4. løp: Kaldblods. 3-årige 1700 m. 20 m ved hver vunnet treårspokal.
5. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre hester. 1700 m. grunnlag inntil kr. 50 001,-.
20 m tillegg ved kr. 10 001,- og 40 m ved kr. 30 001,-.
6. løp: Kaldblods. jubileumsløpet 3-årige og eldre hester. 1700 m. Hester uten
grunnlag og tototid. likestart.
7. løp: Kaldblods. 4-årige og eldre hester. 1700 m. grunnlag over kr. 50 001,-. 
20 m tillegg ved kr. 100 001,-  og 40 m ved kr. 200 001,-.
8. løp: Varmblods. 3-årige. 1700 m. 20 m ved hvert vunnet treårspokal.
9. løp: Varmblods. 3-årige og eldre hester. 1700 m. skjønnsmessig handicap.

premiering: sølv veddeløpsmønster 2/3 premiering. dnts pokal til vinneren av 
3-årsløpene.Verdal Hest & Feforsikrings Vandrepremie til dagens hurtigste kald-
blodshest. må vinnes 3 ganger av samme eier, før den tilfaller til odel og eie.
Verdal travlags jubileumsløp: Vandrepremie som må vinnes 3 ganger av samme
eier, før den tilfaller til odel og eie. Blomster til vinneren i samtlige løp. 
innskudd kr. 200,- i alle løp • ponniløp kr 50,-. 
arrangøren forbeholder seg retten til forandringer.

Innmelding senest tirsdag kl 22.00 til:
kristin Valstad tlf. 977 68 477

LØMSEN TRAVLAG
INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ 
SPORVA TRAVBANE
LØRDAG 7. SEPTEMBER KL. 13.00

1. løp: Kaldblods. 3-årige hester. 1820 m. 20 m tillegg for hver seier. maks. 2 tillegg.
2. løp: Kaldblods.4- årige og eldre hester. 1820 m. åpent for hester med dårligere
totto-tid enn 1.45,0.
3. løp: Kaldblods. 4-årige hester. 1820 m. 20 m tillegg for hvert vunnet 
kr. 4.000,- maks 3 tillegg.
4. løp: Kaldblods. 4-årige og eldre hester. 1820 m. 20 m tillegg for hvert 
påbegynt 2 sek. bedre en 1.33.0
5. løp: Kaldblods. 4- årige og eldre hester. 1820 m. 20 m tillegg for hvert 
påbegynt 2 sek. bedre enn 1.41.0. stengt på 1.35.1.
6. løp: Kaldblods. montéløp. skjønnsmessig handikap. 1820 m.
7. løp: Kaldblods. 2-års løp 1220m.
8. løp: Varmblods.1820 m. 20 m tillegg for hvert påbegynt 2 sek bedre enn
1.22.0. 20 m godtgjørelse for 3-åringer og hester uten grunnlag.
9. løp: Ponni. 800 m. monté. skjønnsmessig handikap.
10. løp: Ponni. 800 m trav. skjønnsmessig handicap.

innskudd kr. 100,- for hvert løp. 2/3 premiering. sølvpremier. dnt.s pokal til
vinner av 3-årsløpet. seiersdekken i samtlige løp.grunnlag for tider gjelder ved 
innmeldingsfristens utløp. rett til programforandring forbeholdes.

Påmelding til:
Hugo normann tlf. 905 28 420  e-mail normann.hugo@gmail.com
de som melder opp via mail vil få startliste/program tilsendt på mail fredag kveld.



SKJEBERG OG BERG TRAVSELSKAP 
INVITERER TIL LOKALKJØRING UTEN TOTALISATOR PÅ 
KALA TRAVPARK
SØNDAG 22. SEPTEMBER KL. 13.00

1. løp: Kaldblods. dnts 3-årspokal, 3-årige norskfødte. tillegg 20 m ved 
kr. 5 000,-, 40 m ved kr. 20 000,-, 60 m ved kr. 40 000,-, 80 m ved kr. 100 000,-,
100 m ved kr. 200 000,-. tillegg 20 m for hver vunnede pokal. stengt ved vunnet
tre pokaler. minimum 3 starterklærte hester for å kunne dele ut dnts pokal.
2. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre upremierte.
3. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre. 20mm ved kr. 7.000,-, 40 m ved kr. 17.000,-,
stengt ved kr. 35.000,-.
4. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre. 20 m ved kr. 47.000,-, 40 m ved kr. 75.000,-,
stengt ved kr. 140.000,-.
5. løp: Kaldblods. 3-årige og eldre. 20 m ved kr. 180.000,-, 
40 m ved kr. 300.000,-, 60 m ved kr. 500.000,-. 
6. løp: Varmblods. dnts pokal, 3-årige norskfødte. tillegg 20 m ved kr. 2 000,-,
40 m ved kr. 12 000,-, 60 m ved kr. 50 000,-, 80 m ved kr. 150.000,-. 
tillegg 20 meter for hver vunnede pokal. stengt ved vunnet tre pokaler. 
minimum 3 starterklærte hester for å kunne dele ut dnts pokal.
7. løp: Varmblods. 3-årige og eldre. tillegg 20 m ved kr. 6 000,-, 
40 m ved kr. 18 000,-. stengt ved kr. 35 000
8. løp: Varmblods. 3-årige og eldre. tillegg 20 m ved kr. 65 000,-,
40 m ved kr. 115 000,-, 60 m ved kr. 210 000,-, 80 m ved kr. 600 000,-.

travritt begge raser. skjønnsmessig handikap. 
ponnitrav med skjønnsmessig handikap. 
lik premiering til alle fullførte 2-årsløp for begge raser. 
lik premiering til alle fullførte.
det benyttes løpsreglement for travsport i norge. 
innmelding er bindende og påmeldte hester kan kun trekkes ved dyrlegeattest.
det tas forbehold om at løp kan bli slått sammen ved for få innmeldinger.

startkontingent: Hest kr. 200,- • ponni kr. 100,- • etteranmelding kr. 400,-
alle løp går over grunndistanse 1900 meter (ikke ponni).

Innmelding senest søndag 15. september kl.19.00 til:
mari gjølberg tlf./sms til 95 88 00 02 e-post: mari_gjoelberg@yahoo.no
eller øvrige medlemmer av løpskomitéen.
innmelding av ponni: line solberg tlf. 46 41 44 05

Komplett løpsinnbydelse, startlister, resultatlister, bilder og 
annen informasjon finnes på: www.kalabanen.com
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SANNIDAL TRAVSELSKAP
INVITERER TIL PREMIEKJØRING PÅ 
KROKHEIA TRAVBANE
SØNDAG 22. SEPTEMBER KL. 14.00

1. løp: Ponni kategori a. grunndistanse 1600 meter.
2. løp: Ponni kategori B,C,d. grunndistanse 1600 meter.
3. løp: Kaldblods. dnt’s pokal. kaldblodshester 3 år. 1600 meter. 
20 meter ved kr. 5.000,-, 40 meter ved kr. 20.000,-., eller 20 meter tillegg for 
hver vunnet dnt-pokal.
4. løp: Kaldblods. 1900 meter. grunnlag kr. 0,-.
5. løp: Kaldblods. 1900 meter. grunnlag kr. 1 – 15.000,-. 20 meter ved kr. 7501,-.
6. løp: Kaldblods. 1900 meter. grunnlag kr. 15.001,- - 90.000,-.
20 meter ved kr. 30.001,- - 40 meter ved kr. 60.001,-.
7. løp: Kaldblods. sannidalspokalen. 1900 meter. 20 meter ved kr. 150.001,-, 
40 meter ved kr. 300.001,-, 60 meter ved kr. 600.001,-.
8. løp: Varmblods. 1900 meter. skjønnsmessig handicap.
9. løp: Kaldblods. montè. 1600 meter. skjønnsmessig handicap.
10. løp: Varmblods.montè. 1600 meter. skjønnsmessig handicap.

alle løp kjøres med autostart, unntatt ponniløpene.
sølvpremier – dekken.
NB !Hester som starter i travløpene, kan ikke starte i montèløpene.
Ved for små felter, kan arrangøren overføre hester til andre løp etter skjønn.

Innmelding søndag 15. september kl. 20-22 til:
thorvald kristensen - tlf. 35 99 03 51
Cecilie Burvald, tlf. 924 67 553 (ponni)

startkontingent kr. 150,-.

MELD DIN HEST PÅ NETT

- Enklere!
- Bedre!
- Gratis!



FINALER:
FINN-TACK NORSK TRAVKRITERIUM HOPPEAVDELINGER: 
Bjerke søndag 8. september – 2100 autostart. 
Kaldblods: Premiesum kr. 558.000 
250.000 - 125.000 - 75.000 - 40.000 - 30.000 - 20.000 - (3.000)*
Varmblods: Premiesum kr. 850.500 
375.000 - 187.500 - 110.000 - 75.000 - 50.000 - 35.000 - (3.000)*

FINN-TACK NORSK TRAVKRITERIUM ÅPNE AVDELINGER: 
Bjerke søndag 8. september – 2100 autostart. 
Premiesum kaldblods: kr. 1.140.000 
500.000 - 250.000 - 150.000 - 100.000 - 65.000 - 45.000 - (5.000)**
Premiesum varmblods: kr. 1.695.000 
750.000 - 375.000 - 225.000 - 150.000 - 100.000 -65.000 - (5.000)**

VG NORSK TRAVDERBY HOPPEAVDELINGER: 
Bjerke søndag 8. september – 2100 autostart. 
Premiesum kaldblods kr. 850.500 
375.000 - 187.500 - 110.000 - 75.000 - 50.000 - 35.000 - (3.000)*
Premiesum varmblods: kr. 1.140.000 
500.000 - 250.000 - 150.000 - 100.000 - 65.000 - 45.000 - (5.000)**

VG NORSK TRAVDERBY ÅPNE AVDELINGER: 
Bjerke søndag 8. september – 2600 autostart. 
Premiesum kaldblods: kr. 1.695.000 
750.000 - 375.000 - 225.000 - 150.000 - 100.000 - 65.000 - (5.000)**
Premiesum varmblods kr. 2.185.000 
1.000.000 - 500.000 - 280.000 - 175.000 - 125.000 - 75.000 - (5.000)**

* Fullførte, upremierte hester premieres med kr. 3.000.
* * Fullførte, upremierte hester premieres med kr. 5.000.

REGLER:
Kvalifiseringsløp: Det vil bli arrangert kvalifiseringsløp for åpen avdeling og hoppe-
avdeling etter regler som fastsettes i løpsåret, og som kunngjøres i denne annonsen.
Maksimum antall deltagende hester i hver avdeling er 72. 
Dersom flere enn 72 hester starterklæres til kvalifisering, vil de hester som ikke er blant
de 72 best rangerte (basert på grunnlag og startpoeng ved innmelding) avvises, slik at
man kommer ned på 72 deltakere i kvalifisering. Hester som avvises vi få samlet innskudd
tilbakebetalt. Det er mørk sportrekning i alle kvalifiseringsløp. Åpen finale og
hoppefinale blir avviklet samme dag. Fra kvalifisering går de 12 best plasserte hester
som er startberettiget videre til finale etter følgende mønster:

Ant starterklærte hester:   Ant kvalifiseringsløp:   Ant videre til finale fra hvert løp:
13 – 24 2 6
25 – 36 3 4
37 – 48 4 3
49 – 72 6 2

Spor i finale velges etter loddtrekning, først mellom de best plasserte hestene i
kvalifiseringsløpene, deretter de nest beste osv.

RANGERING:
Rangering til kvalifiseringsløp skjer etter følgende mønster: Hestene blir fordelt etter en
egen ranking basert på både hestens grunnlag og startpoeng ved innmelding. Hest som
rangeres som nr 1 går til avdeling 1, hest som rangeres som nr. 2 går til avdeling 2 osv,
deretter omvendt ordning. Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag
og startpoeng blir beste plassering i siste start, deretter nest siste start osv, avgjørende
for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas lodd-
trekning.

KVALIFISERINGER:

VG Norsk Travderby hoppeavdeling kaldblods: 
Bjerke mandag 26. august. 2100 autostart – førstepremie kr. 30.000.

VG Norsk Travderby hoppeavdeling varmblods: 
Bjerke mandag 26. august. 2100 autostart – førstepremie kr. 30.000.

VG Norsk Travderby åpen avdeling kaldblods: 
Bjerke mandag 26. august. 2600 autostart – førstepremie kr. 30.000.

Finn-Tack Norsk Travkriterium hoppeavdeling kaldblods: 
Bjerke tirsdag 27. august. 2100 autostart – førstepremie kr. 30.000.

Finn-Tack Norsk Travkriterium hoppeavdeling varmblods: 
Bjerke tirsdag 27. august. 2100 autostart – førstepremie kr. 30.000.

Finn-Tack Norsk Travkriterium åpen avdeling varmblods: 
Bjerke tirsdag 27. august. 2100 autostart – førstepremie kr. 30.000.

Finn-Tack Norsk Travkriterium åpen avdeling kaldblods: 
Bjerke tirsdag 27. august. 2100 autostart – førstepremie kr. 30.000.

VG Norsk Travderby åpen avdeling varmblods: 
Bjerke onsdag 28. august. 2600 autostart – førstepremie kr. 30.000.

I forbindelse med kvalifisering yter DNT transporttilskudd som til
V75-løp.

INNMELDING OG STARTERKLÆRING:
FREDAG 16. AUGUST 2013 KL. 08.00 - 11.00

Innmelding til kvalifiseringsløp Finn-Tack Norsk Travkriterium og VG
Norsk Travderby åpne avdelinger og hoppeavdelinger, skjer til
telefonnummer 22 95 60 05 eller via nettinnmelding på
www.travsport.no. Innmeldingsberettiget til kvalifisering, både åpne
avdelinger og hoppeavdelinger, er hester hvor samtlige forfalte
termininnskudd er betalt. OBS! Starterklæring sammenfaller med
innmelding. Det vil si at siste strykningsfrist er kl. 11.00 fredag 16.
august 2013, ved innmeldingsfristens utløp. 

VED STARTERKLÆRING BELASTES STARTERKLÆRINGSGEBYR: 
Kvalifisering hoppeavdeling Finn-Tack Norsk Travkriterium:   1.500,-
Kvalifisering åpen avdeling Finn-Tack Norsk Travkriterium:     3.000,-
Kvalifisering hoppeavdeling VG Norsk Travderby:                  2.500,-
Kvalifisering åpen avdeling VG Norsk Travderby:                   5.000,-

Finn-Tack 

norsk TravkriTerium
vG 

norsk Travderby 
- For hesTer FødT 2010 oG 2009 -

OBS: VIKTIG INFORMASJON OM KVALENE!
Kvalifiseringsløpene til VG Norsk Travderby og Finn-Tack Norsk Travkriterium vil bli
kjørt på Bjerke Travbane mandag 26., tirsdag 27. og onsdag 28. august.

DNT forbeholder seg retten til å plassere de forskjellige kvalifiseringsløpene over
disse tre dagene. Dette for å få et jevnt antall løp over disse tre dagene.
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LOVER, REGLER OG BESTEMMELSER

UTDRAG FRA DNTS LØPSREGLEMENT 2012

§ 4-3 Utenlandsksertifiserte hester
Utenlandsksertifiserte travhester/ponnier som starter i Norge, skal vises for
stevneveterinær sammen med identitetsbevis fra sentralforbundet i hjem-
landet. I tvilstilfelle kan nødvendige prøver forlanges. Med mindre annet er
besluttet skal utenlandsksertifiserte travhester/ponnier være startberettiget
i sitt hjemland for å kunne starte i travløp i Norge. Begrensede start-
rettigheter – kun start i helt spesielle invitasjonsløp – kan gis til hester
fødselsregistrert i land utenfor UET, USA, Canada, New Zealand og
Australia.
Hesteeier, travtrener og kjører er hver for seg ansvarlig for at de til enhver
tid gjeldende veterinærbestemmelser for inn- og utførsel blir overholdt. De
er også ansvarlige for at de til enhver tid av DNT fastsatte bestemmelser
om deltagelse i travløp blir overholdt.

§ 6-3 Antall startende
I travløp kan det ikke starte mer enn femten travhester/ponnier i løp med
voltestart, og maksimum tolv hester/ponnier fra én distanse. I travløp med
autostart, kan det ikke starte mer enn tolv hester/ponnier. I montéløp med
autostart kan det ikke delta mer enn 10 hester/ponnier. DNT kan gi 
dispensasjon for spesielle løp. Hvis det til et totalisatorløp/premieløp eller
ponniløp starterklæres flere hester/ponnier enn tillatt i løpet, har det 
arrangerende selskap rett til å:

a. Dele løpet i to eller flere travløp etter de gjeldende bestemmelser for
deling av løp som er publisert i den månedlige løpsbulletinen.

b. Avvise et tilstrekkelig antall hester/ponnier for å komme frem til det 
reglementerte antall. Hvis ikke annet er bestemt i løpsinnbydelsen, skal
reduksjonen skje etter de gjeldende bestemmelser for begrensning av
deltakere som er publisert i den månedlige løpsbulletinen.

§ 7-2 Innstilling av løpsdag/enkelte løp
Arrangøren har rett til å innstille en løpsdag og/eller enkelte løp etter 
innmeldingsfristens utløp ved færre enn sju hester innmeldt.
Arrangøren har rett til å innstille travløp etter starterklæring hvis det ikke
starterklæres sju hester – fem ponnier – og minst fem av disse hester – tre
ponnier – deltar i defileringen. Totalisatorløp med færre enn tre hester 
avvikles uten totalisatorspill. I lokale travløp uten totalisatorspill kan 
arrangøren foreta andre disposisjoner som anses nødvendige. Når 
endringer foretas skal dette kunngjøres på hensiktsmessig måte. Oppstår
det uenighet om fortolkning av løpsinnbydelsen, avgjøres spørsmålet med
endelig virkning av DNT.

§ 7-5 Begrensninger i startfrekvens
1. Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til mer enn ett løp pr.

dag. Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne bestemmelse
skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til.
Unntak fra denne bestemmelse for lokale travløp uten totalisatorspill.
Poengløp/utslagningsløp regnes som ett løp. 3-årige og yngre
hester/ponnier kan ikke starterklæres til løp nevnt i § 6-1,f: Poengløp,
g: Utslagningsløp.

2. Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til travløp to dager etter
hverandre. Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne 
bestemmelse skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til.
DNT kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller og ved spesielle
arrangement.

§ 7-8 Kjørers/rytters plikter
Kjører/rytter plikter å forsikre seg om at han/hun ikke starterklæres i strid
med DNTs løpsreglement, DNTs særskilte bestemmelser for lisenser, eller
andre gjeldende bestemmelser. Starterklært kjører/rytter kan ikke utebli fra
å delta i travløp vedkommende er starterklært til uten gyldig grunn. 
Arrangøren skal snarest underrettes om fraværet. Ved fravær som skyldes
sykdom skal arrangør underrette DNT.

Ved fravær kan arrangøren kreve tilfredsstillende dokumentasjon for
fraværet, og avgjør med bindende virkning om grunnen er å anse som
gyldig. Kopi av denne dokumentasjonen skal sendes til DNT. Ved
sykdom/skade anses sykemelding fra lege eller egenerklæring som tilfreds-
stillende dokumentasjon. Når egenerklæring benyttes flere enn 4 ganger
innen et kalenderår, kreves sykemelding fra lege.
Deltakelse i andre løp kan godkjennes som gyldig fravær etter søknad til
DNT. Slikt fravær kan godkjennes for løp som nevnt i § 15-2 eller i særskilte
tilfeller. Når en starterklært kjører/rytter p.g.a. sykdom, skade eller annen
uforutsett hendelse blir forhindret fra å kjøre/ri det travløp vedkommende
er starterklært til, gjelder følgende bestemmelser for kjører/rytterforand-
ring:
Når en starterklært kjører/rytter p.g.a. sykdom, skade eller annen uforutsett
hendelse blir forhindret fra å kjøre/ri det travløp vedkommende er start-
erklært til, gjelder følgende bestemmelser for kjører/rytterforandring: Før
stevnestart; arrangøren godkjenner erstattende kusk/rytter, om mulig i
samråd med hestens trener/eier. Etter stevnestart; banedommerkomiteen
godkjenner erstattende kusk/rytter. Det skal i begge tilfeller tas hensyn til
foregående års landsstatistikk over antall kjørte løp slik at kjører/rytter som
blir erstattet, og ny kjører/rytter har tilnærmet likt antall kjørte/ridde løp.
Erstattende kjører/rytter bør fortrinnsvis ha samme type lisens. Uteblivelse
uten gyldig grunn eller uriktige opplysninger om årsaken til fraværet
medfører minimum én ukes kjøre-/rideforbud. Bestemmelsene i denne
paragraf gjelder ikke lokalt arrangerte travløp.

§ 7-9 Travhest/ponnis uteblivelse
Starterklært travhest/ponni kan kun utebli fra start hvis det etter fristen for
starterklæring inntreffer sykdom eller skade hos hest/ponni eller annen 
uforutsett hendelse som hindrer start. Det kreves tilfredsstillende veterinær-
attest eller egenerklæring fra innmelder for grunnen til uteblivelsen. 
Arrangør som har travhesten/ponnien starterklært til løp skal, av inn-
melderen, snarest underrettes om uteblivelsen og avgjør med bindende
virkning om grunnen til fraværet kan godkjennes, og kan kreve ytterligere
dokumentasjon. Trekkes en starterklært travhest/ponni ved sykemelding,
får dette virkning for alle løp vedkommende hest/ponni er starterklært til.
Travhesten/ponnien meddeles startforbud og kan ikke innmeldes/start-
erklæres til nytt løp før tidligst sjette dagen etter løpsdagen hvor trav-
hesten/ponnien ble trukket/strøket fra løp. Dersom det fremlegges
friskmelding fra veterinær kan startforbudet avbrytes, men tidligst tredje
dagen etter løpsdagen den ble trukket/strøket. Ved søknad til DNT kan
unntak gjøres for termininnskuddsløp eller kvalifisering til disse.
Stevneveterinær eller sykemeldende veterinær kan ilegge krav om
friskmelding og/eller startforbud utover denne bestemmelsen. Friskmelding
fra veterinær meddeles skriftlig til DNT som opphever startforbudet. Opp-
hevelse av startforbud foretas virkedager i tiden kl. 09.00 – kl. 15.00. 
Uteblivelse uten gyldig grunn, uriktige opplysninger eller misbruk av egen-
erklæring medfører minimum fjorten dagers startforbud. En travhest/ponni
kan ikke innmeldes til løp under et annet navn enn det navnet den er 
registrert under i DNTs sertifiseringsregister eller i tilsvarende register i dens
hjemland. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten
totalisator.

§ 7-10 Fraværsmeddelelse
Inntreffer et slikt tilfelle som nevnt i §§ 7-8 og 7-9, plikter ansvarlig inn-
melder av travhest/ponni og/eller kjører/rytter straks å gi arrangøren meld-
ing om dette. Arrangøren oversender meddelelsen skriftlig til løpsleder og
banedommerkomité. Inntreffer uhell eller annen uforutsett hendelse under
transport til travbanen som hindrer travhest/ponni eller kjører/rytter å starte,
skal melding omgående gis til arrangøren.
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BESTEMMELSER FOR PRØVELØP

Særskilte bestemmelse for prøveløp for hester oppstallet i Norge og i norsk
trening, gjeldende fra 1. januar 2007;
For å kunne delta i totalisator- og premieløp må ustartede hester, og hester
som ikke har startet i gjeldende løpsart (sulky-/montéløp), ha godkjent
prøveløp over en distanse av minimum 2000 meter, med gjeldende tids-
krav for sin årsklasse og løpsart.
Prøveløp for toårige hester kan avvikles etter 1. juli.
Utenlandskregistrert hest, som ikke er i norsk trening, må være godkjent
for start i sitt hjemland for å være godkjent for start i Norge. Hest med 
godkjent prøveløp i sitt hjemland er også godkjent for start i Norge.

Prøveløp avvikles med voltestart og i tilknytning til ordinær totalisator-
kjøring eller registrert premiekjøring etter Reglement for travsport i Norge
jf. § 4-5.
Det er ikke tillatt å ha hjelpemann på start i prøveløp.
Det er ikke tillatt å ha med hjelpehest i prøveløp.
Innmelding/starterklæring til prøveløp foretas på samme måte og til
samme tid som angitt i Løpsbulletinen for angjeldende bane og dag.

Hest som har deltatt i fire prøveløp de siste åtte måneder uten å bli
kvalifisert, må vente i én måned før den igjen kan delta i prøveløp.
Startberettiget hest kan ikke delta i prøveløp med unntak av når den deltar
med kjører/rytter som avlegger eksamen i henhold til gjeldende lisens-
bestemmelser.

Startberettigede hester kan ikke delta i prøveløp tidligere enn 10 dager
før det tidspunkt den ikke lenger fyller kravet til startberettigelse eller 
tidspunkt for meddelt startforbud utløper.

Hest som rapporteres i prøveløp får ikke godkjent dette.

I prøveløp er det mørk sportrekning.

Hester må ha nytt godkjent prøveløp før den igjen kan delta i
totalisator/premieløp når den ved innmeldingsfristens utløp:

1. ikke har vært til start i totalisator/premieløp innenfor de siste åtte
måneder, eller fyller tidskravet for sin årsklasse

2. ikke har oppnådd tidskravet innenfor de siste åtte måneder (uansett
startmetode)

3. har vært meddelt startforbud 30 dager eller mer for forhold som angikk
hesten

4. i siste tre starter (medregnet halve linjer) ikke har godkjent prestasjon,
uavhengig av løpsart (sulky/monté)

5. i siste fem starter (medregnet halve linjer) har mer enn tre starter uten
godkjent prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté)

Som godkjent prestasjon regnes start der hest ikke er diskvalifisert, 
distansert eller har brutt løp.

Prøveløp i henhold til bestemmelsene pkt. 3, eller krav om prøveløp i
medhold av løpsreglementets §§ 11-4 og 12-7, skal avvikles i den løpsart
som utløste startforbudet.

Tidskrav:
Tidskrav (kilometertid) for prøveløp, travhester
Sulkytidskrav

Kaldblodshester Varmblodshester
2 år 1.55.0 1.28.0
3 år 1.50.0 1.25.0
4 år og eldre 1.42.0 1.23.0

Montétidskrav
5 år og eldre 1.45.0
4 år og eldre 1.25.0
Tidskravet for prøveløp på regionbaner er to sekunder dårligere
kilometertid.

BESTEMMELSER OM VAKSINASJON MOT 
HESTEINFLUENSA

Det Norske Travselskap fastsetter til enhver tid hvilke bestemmelser som
gjelder for vaksinasjon mot hesteinfluensa.
1. Fra og med 1. januar 2005 gjelder følgende bestemmelser for 

forskriftsmessig vaksinering;
a. Grunnimmunisering

Alle hester må være grunnimmunisert. Hesten vaksineres første gang
etter fylte tre måneder og andre gang fire til seks uker etter første
vaksine.

b. Revaksinering
Alle hester må revaksineres minimum hver tolvte måned. Oversittes
fristen for revaksinering med mer enn én måned, må hesten vaksineres
to ganger med fire til seks ukers mellomrom.

2. Oppstalling og deltagelse i travløp m.m.
Alle hester som bringes inn, oppstalles og/eller som innmeldes til løp
på norske totalisator-, region- og lokalbaner, skal være forskriftsmessig
vaksinert mot hesteinfluensa. Hest som ved innmeldingsfristens utløp
har gyldig vaksinasjonsattest registrert i DNTs register, anses å være
vaksinert selv om frist for revaksinering er utløpt ved startdato. Oversittes
frister fastsatt i gjeldende regler for forskriftsmessig vaksinering, blir
hesten automatisk sperret for videre innmelding til travløp. Denne 
sperring oppheves kun ved registrering av gyldig vaksinasjonsattest.
Bestemmelsen omfatter også unghester og avlsdyr som skal møte eller
møter på utstilling.

3. Utenlandsksertifiserte hester
Hester som gjester Norge for start i ett enkelt løp må, ved innmeldings-
fristens utløp, være vaksinert i løpet av de siste tolv måneder.

4. Registrering av vaksinasjonsattester
Vaksinasjonsattest skal omgående sendes/fakses til Det Norske Trav -
selskap, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo, telefaks 22 95 61 61, for 
registrering. Eier, innmelder, den som har råderett eller travtrener i de
tilfeller hesten står oppstallet på trenerstall, har ansvaret for at gyldig
vaksinasjonsattest foreligger.

5. Unormal reaksjon på vaksinering
Hester som reagerer unormalt på vaksineringen kan, av DNT, innvilges
midlertidig dispensasjon fra vaksineringsbestemmelsene. I slike tilfeller
skal veterinær undersøke hesten, og attest fra undersøkelsen vedlegges
søknaden. Rapport om bivirkninger skal sendes Veterinærinstituttet.
Slike hester får ikke stå oppstallet på norske travbaner.

6. Sanksjonsbestemmelser
Overtredelse av bestemmelsene straffes etter Det Norske Travselskaps
løpsreglement.

LISENSAVGIFTER
Fra og med 2012 gjelder følgende satser;
1. Profesjonell trenerlisens: Nyregistrering kr. 1.000 Årlig avgift kr. 800
2. Amatør trenelisens: Ilegges en årsavgift på kr. 300,-
3. Kjørelisenser/montélisenser: Alle innehavere av lisenser ilegges en årsavgift på kr. 400. Monté- og rekruttlisens ilegges en årsavgift på kroner 300.

Stallansatt kjørelisens kan rekvireres av trener A og B eller av amatørtrener for ansatt med dokumentert heldagsstilling. Ved opphør av arbeidsforhold
skal rekvirenten innberette dette til DNT og kjørelisens er ugyldig etter arbeidsforholdets opphør. Registrert rekvirent belastes for eventuelle bøter 
vedkommende blir ilagt i henhold til DNTs reglement så lenge arbeidsforholdet varer.

ERSTATNINGSYTELSER FRA MULKTEFONDET 
Fra fondenes vedtekter i § 1, punkt a, refereres; 
1. Bidrag på inntil 100 prosent av skadetakst for skader voldt av kjører

som av dommerkomiteen blir ilagt straff for ureglementert kjøring ved
dette tilfellet. 

2. Bidrag på inntil 50 prosent av skadetakst når skadetilfellet generelt må
karakteriseres som hendelig uhell og uhellet ikke er selvforskyldt. 

3. Bidrag ytes vanligvis ikke til den kjører som har forvoldt skade i 
løp hvor vedkommende av dommerkomiteen er ilagt straff for 
ureglementert kjøring. 

4. Styret for Understøttelsesfondet avgjør i hvert enkelt tilfelle om 
det skal ytes bidrag og hvor stort dette eventuelt skal være. Styrets 
avgjørelse er endelig. 

5. Skader som det kreves erstatning for må meldes styret eller den dette
bemyndiger umiddelbart, slik at skadetakst kan bli holdt. Takst-
dokumentet skal inneholde opplysninger om kjøredag, løp og 
beskrivelse av hvordan skaden oppsto. Om nødvendig innhentes 
uttalelser fra dommerkomité og/eller observatør på banen.

STRYKNINGSAVGIFTER
Bjerke-løp: 125 kr
Øvrige løp: 90 kr
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ORDNING AV STARTVOLTER
Felles ordning av startvolter for norske travbaner vedtatt av DNTs styre;
1 til 4 hester Samtlige hester kjører rett volte

Ved 3-hesters volte 2+1 eller 1+1+1 
Ved 4-hesters volte 2+2 eller 2+1+1

5 hester 3 hester kjører rett volte (1+1+1), 2 hester kjører omvendt
volte (1+1)

6 hester 3 hester kjører rett volte (1+1+1), 3 hester kjører omvendt
volte (1+1+1)

7 hester 4 hester kjører rett volte (2+2 eller 2+1+1), 3 hester kjører
omvendt (1+1+1)

8 og flere hester med spor 8 og høyere volter bak etter samme
system som foran.

Ved flere enn sju hester fra én distanse benyttes dobbelt startboks. 
Startbokser området fra startlinjen og opptil 28 meter bakover ved kjøring
rett vei, og opptil 40 meter ved kjøring motsatt vei. Dersom det er
nødvendig med dobbel startboks fra en distanse får dette også inn virkning
for eventuelle hester med tillegg. Hester med spor i annen rekke skal ved
«kjør» være minst én ekvipasjelengde bak startlinjen. Forandring i 
programmet får ikke innvirkning på ordningen av voltene selv om alle 
hestene i annen rekke ikke stiller til start (hester med tillegg starter som om
dobbelt startboks var benyttet). Dette gjelder også om hovedstarteren, for
å kunne avvikle starten, viser en hest bort fra løpet. Fra og med 
kommandoordet «kjør» er starten i gang. Den avbrytes eller tilbake kalles
ikke uten brudd på løpsbestemmelsene eller startordningen (tjuvstart, feil
volting, vesentlig sjenering av konkurrent osv.) For baner der det er plass til
mindre enn sju hester i første rekke, blir dette justert innenfor samme
mønster som den vedtatte fellesordning.

Dersom kusk/rytter forårsaker to omstarter medfører det bortvisning.
Prøvekjører-/rytter skal vises bort etter å ha forårsaket én omstart.

Sportrekningsregler for samtlige travbaner 
Framgangsmåten skal være som følger;
Ved «lys» sportrekning (sportrekning foretas etter innmeldingsfristens
utløp) er fremgangsmåten som følger;
1.       Etter innmeldingsfristens utløp trekkes spor mellom de hester 

som er startberettiget i det angjeldende travløp.
2.       Eventuelle reservehester prioriteres i den rekkefølge som 

fremkommer av regler for begrensning av deltakelse.
3.       Dersom noen av de startberettigede hestene strykes innen 

starterklæringsfristens utløp, rykker reservehestene inn på 
det første (innerste) ledige spor.

4.       Etteranmeldte hester (hester meldt etter innmeldingsfristens utløp)    
rykker inn på ledige plasser i den rekkefølge de blir meldt, jfr. pkt. 3.

5.       Dersom alle reservehestene, samt etteranmeldte hester, har    
kommet inn i løpet, og det fortsatt er ledige plasser, rykker hestene  
innover slik at samtlige startspor fylles i stigende rekkefølge.

Ved «mørk» sportrekning trekkes spor etter at starterklæring er ferdig.

UTSTYR
Generelle bestemmelser
Alt utstyr for kjører/rytter og travhest/ponni som skal benyttes i 
konkurranse eller i trening, skal være godkjent av DNT. Ansvarlig innmelder
er ansvarlig for at travhesten/ponnien presenteres velstelt, og at seletøy og
redskap for øvrig er i forsvarlig stand og tillatt i henhold til DNTs 
bestemmelser. Dersom hestens/ponniens seletøy/redskap ikke er i orden,
kan den nektes å starte. Jfr. DNTs Løpsreglement § 9-4.
Alt utstyr er kun tillatt benyttet i henhold til utstyrets formål/intensjon, og
skal aldri monteres/festes på en måte som medfører ubehag for hesten.
Bitt
Hesten skal under all kjøring/ridning innenfor banens område være utstyrt
med bitt. Bittet skal være tilpasset munnens størrelse, og ikke under 9 mm
i diameter ved berøringspunktet i hestens munnvik. Diameteren på alle 
bitt skal være likt utformet og like store på begge sider. Ingen bitt 
skal bestå av mer enn tre munndeler eller være sammenkoblet. 
Munndelene skal være slette og ha oval eller rund form. Ingen bitt skal ha
effektforsterkning over 80 mm i bittets lengderetning. Alle bitt som ikke har
stålkjerne, skal anvendes med sikkerhetslenke. Ingen typer snarebitt er
tillatt.
Hodelag
Hestens hodelag skal være av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Det
skal være behagelig for hesten, samtidig som kusken/rytteren har full 
kontroll. Pigger, elektrisk, elektronisk, radioteknisk eller magnetisk utstyr
skal ikke monteres på hestens hodelag eller tommer/tøyler.

Seletøy 
Hestens seletøy skal være rengjort og i forskriftsmessig og forsvarlig stand,
og selen skal alltid være utstyrt med gjord, hjelpegjord, bryste og rygg-
stykke. Gjenstander som kan være til fare for eller sjenere andre deltakere
skal ikke benyttes. Det er ikke tillatt å benytte hobbles på travhester, verken
under konkurranse eller i trening. Travsele med ”quick hitch-kobling” skal
alltid være utstyrt med sikkerhetsreim. ”Quick hitch-fester ”skal være
montert fra produsent på vogner med tredrag. Pigger, elektrisk, elektronisk,
radioteknisk eller magnetisk utstyr får ikke monteres på hestens seletøy eller
utstyr for øvrig. Det er ikke tillatt å feste tommen i bittringen med
karabinkrok eller liknende festeanordning. Tommens feste i bittet skal være
en forlengning av tommen i en såkalt J-loop. Den kan være forsterket med
ekstra lær/syntetisk materiale, eller metall. Hest som på noe tidspunkt har
slått i forbindelse med et travstevne skal alltid utstyres med slagreim.
Slagreimen skal være fabrikkprodusert til bruk på hest, samt av lær eller
annet ikke-elastisk materiale, og ikke monteres så stramt at den skaper 
ubehag for hesten.
Påbudt utstyr til kjører/rytter: 
Sikkerhetsvest: Sikkerhets vest skal inneha følgende godkjenning: CE god-
kjent sikkerhets vest med som innehar typegodkjenning for travsport, eller
sikkerhets vest som er typegodkjent i henhold til standarden CE 1621-2
med brystbeskyttelse, eller sikkerhets vest som er typegodkjent i henhold
til standarden EN-13158. 
Hjelm: CE-godkjent og fastspent hjelm skal til enhver tid benyttes ved
kjøring/ridning innenfor travbanens område, samt område som disponeres
av travbanen, jfr. Løpsreglementets § 13-1, pkt.1. Hjelmen skal være 
typegodkjent som kjørehjelm, eller ridehjelm, godkjent som
styrthjelm.(f.o.m 15.8.2004)Det er ikke anledning til å benytte hjelm som
ikke lenger fyller sikkerhetskravet ved at den er påført skade. 
Sulkybestemmelser:
Grunnkrav som alltid skal være oppfylt: 

- Sulkyens maksimale bredde: 165 cm 
- Krav til bredde mellom sulkyens hjul og gaffel: 

Tradisjonell sulky (ikke justerbar): 
Loddrett avstand mellom hjulets høyeste punkt og innsiden av gaffelens
overdel skal være maksimalt 60 millimeter. Vannrett avstand mellom hjul og
gaffelens innside skal være maksimalt 60 millimeter.
Justerbar sulky:
C= Maksimalt 60 millimeter bred D= om C er maksimalt 60 millimeter,
finnes ingen øvre loddrett grense for D.

- Sulky uten ytre gaffel (Custom FCS) skal være utstyrt med sikkerhets-
bøyle over hjulet. Maksimale bredde er 60 mm.

- Sulky uten ytre gaffel (Custom FCS) skal være utstyrt med sikkerhets-
foring på gaffelen.

- To drag
- To hjul, som alltid skal være utstyrt med heldekkende hjulskydd.
- Sidestenger av tre, skal være sikret mot oppsplitting.
- Sidestengene skal ikke stikke ut mer enn 10 cm fra tverrbommen på

modified, og alltid være montert med sikkerhetsreim i enden.
- Langvogn skal alltid være påmontert skrutskjold.

Generelle krav:
Hesten skal ikke ha mulighet til å tre hoven/beinet inn i åpningen mellom
sulkyens hjul og gaffel. Skarpe deler eller deler som på annen måte kan
være til fare, skal ikke forekomme på sulkyen.
Det skal alltid benyttes langvogn i mønstringsløp. (1.11.2009)
Godkjenning av sulkyer i Norge:
Sulkyer som skal produseres og/eller forhandles i Norge, skal søkes 
godkjent i medhold av DNTs bestemmelser. Før godkjenning kan innvilges,
forutsettes det at sulkyen er testet og godkjent ved Suomen Hippos 
testanlegg i Ypäjä, Finland:
http://www.hippos.fi/hippos/raviurheilu/kilpailuosaston_tiedotteet/pdf_
dokumentit/sulkies_100910.pdf eller USTAs testanlegg:
http://horsemen.ustrotting.com/pdf/ApprovedSulkies.pdf
Produsent og/eller forhandler av nye sulkyer, er selv ansvarlig for 
gjennomføring av påkrevd testing, samt bekoste den.
Sulkyer som ikke oppfyller fastsatte krav, får ikke benyttes i travløp i Norge.
Utstyr som ikke tillates brukt i Norge:

- Finskprodusert modified av typen Fortuna, modell Malli Golden J.
- Ulf Thoresen langvogn
- Custom sulky, modell produsert frem til 1990
- Crown
- Desperado
- Cambell
- Smart
- Hobbles (heller ikke tillatt i trening)
- Stegtommer i travløp (tillatt i montéløp)
- Dobbeltsidig hodestang
- «Museører»

For utfyllende bestemmelser, se DNTs utstyrsliste.
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STRYKNING AV HEST I KRITERIET OG DERBY
Norskfødt hest som er registrert ved fødselsmelding hos DNT innen
31.desember det året den er født, er automatisk innmeldt i Norsk Trav-
kriterium og Norsk Travderby. Ansvarshavende eier bestemmer selv når ved-
kommende ikke lenger ønsker å ha sin hest innmeldt. Strykning av hest må
imidlertid skje skriftlig og inneholde ansvarshavende eiers underskrift. 
Strykning registreres fra den dag DNT mottar meldingen. Ved hvert termin-
forfall blir ansvarshavende eier av hest som er innmeldt i løpene automatisk
belastet termininskuddet. Gyldig strykning må være DNT i hende innen
terminforfall, dersom ansvarhavende eier ikke skal hefte for terminbeløpet.
Dersom betaling ikke foreligger etter første purring med inkassovarsel, blir
kravet sendt til inkasso uten ytterligere varsel. Har DNT utestående 
inkassokrav overfor ansvarshavende eier ved terminforfall, blir hesten auto-
matisk strøket fra Norsk Travkriterium og Norsk Travderby, men krav 
vedrørende tidligere forfalte terminer opprettholdes. 
MERK: varmblodshester som strykes fra Kriteriet og Derby, er ikke
startberettiget i DNTs Unghestserie og DNTs Vårserie.

TREKKORDNING FOR 
PROFESJONELL TRENER A 
Ordningen omfatter oppsitt og prosenter for personer med A-trenerlisens
fra DNT, som på forhånd har inngått avtale med DNT om dette. Det vil bli
direkte kreditering av oppsitt og prosenter gjennom belastninger av 
den enkelte hesteeiers konto (se uttak nedenfor). Ordningen gjelder ikke
mønstringsløp. Direkte kreditering vil bare foregå for A-trener som har
undertegnet avtale om dette. Oppsitt krediteres etter en offisiell takst
fastsatt av den enkelte A-trener gjennom underskrift av avtalen. Prosent
som krediteres A-trener vil alltid være ti prosent av bruttobeløp i henhold
til offisielle premielister for norske travbaner. Dersom en A-trener av hest
benytter en annen A-trener som kusk vil prosentandelen bli fordelt med
halvparten til hver. Dersom kjører av en hest ikke omfattes av trekkord-
ningen vil heller ikke hestens trenerkrediteres prosenter, selv om ved -
kommende trener omfattes av trekkordningen. Alle beløp som, etter den
inngåtte avtale krediteres en A-trener, vil samtidig bli belastet den enkelte
hesteeiers konto. Manglende innbetaling fra hesteeierens side vil bli fulgt
opp med Det Norske Travselskaps purrerutiner, fram til eventuell inkasso -
begjæring. Ved utgangen av tredje måned etter krediteringsmåneden vil
uoppgjorte beløp automatisk bli belastet a-treneren som selv må besørge
inkasso. Avtalen omfatter alle norsksertifiserte hester som starter på norske
travbaner, og hvor A-treneren har inngått avtale om kreditering, direkte eller
gjennom ansatt med stallansatt lisens. A-treneren har det fulle ansvar
vedrørende informasjonsplikten overfor alle involverte hesteeiere.
Eventuelle tvister av enhver art mellom A-trener og hesteeier er DNT 
uvedkommende. Avtalen trer i kraft etter mottatt, undertegnet avtale.

GRENSEPASSERING
Utreise – løpsdeltakelse i utlandet;
Kontakt sertifiseringsavdelingen i DNT umiddelbart etter starterklæring.
Samtlige papirer for utreise og tilbakeførsel blir sendt omgående. 
Reise utenfor Norden;
Ta kontakt med de respektive lands sentralforbund i god tid før avreise med
hensyn på hvilke innførselsdokumenter som må ordnes og eventuelle
prøver som må tas av hesten.

RENTEBEREGNING
DNT benytter følgende rutiner for kredit- og renteberegning;
Alle hesteeiere vil i utgangspunktet få kredit for klasseløpsterminer etc. Etter
forfall belastes renter/purregebyr med 9 prosent pr. påbegynt måned,
minimum kr. 61. Ubetalte regninger, eldre enn 14 dager etter forfall, vil etter
14 dagers varsel automatisk bli sendt til inkasso/rettslig inkasso. Alle 
hesteeierkonti med samme ansvarshavende vil kunne bli avregnet i 
mellomregnskap i slutten av måneden. For eiere som skylder penger vil det
ikke uten videre bli foretatt omregistreringer, samt at innehavere av lisens
utstedt av DNT, vil kunne få denne inndratt. For å få til en så smidig ordning
som mulig oppfordrer vi hesteeierne om å kontakte Regnskapsavdelingen
i Norsk Rikstoto hvis uoverensstemmelser med kontoene oppstår. 

RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE AS 
Rikstotoklinikken har vakt for akutte skader 24 timer i døgnet. Ved å ringe
tlf. 815 11 226, får man opplyst hvem som er vakthavende veterinær. På
alle Bjerkes løpsdager er klinikken betjent mens løpene pågår.

REGELVERK FOR MØNSTRINGSLØP FOR
NORSKFØDTE HESTER FØDT 2011

1. Mønstringsløp kjøres på norske baner i perioden fra 1. mai 2013 til 
30. november 2013.

2. Det utbetales en økonomisk godtgjørelse for totalt 2 godkjente
mønstringsløp ut fra følgende tidskrav/periode:
1.5-15.9:     Varmblods 1.24,0 – 1.35,0     Kaldblods: 1.45,0 – 2.05,0
16.9-30.11: Varmblods 1.24,0 – 1.32,0     Kaldblods: 1.45,0 – 2.00,0

3. Distanse skal være minimum 1600 meter. Det kjøres med voltestart.
Oppnådd kilometertid blir ikke registrert som offisiell tid.

4. Hver hest kan starte inntil tre ganger, men får godtgjørelse kun for 
2 godkjente løp. Man kan kjøre begge mønstringsløpene i 
periode 1 (1.5.-15.9) med samme krav. For å få utbetalt fullt tilskudd
må minimum 1 mønstringsløp bli gjennomført i periode 1 (innen 15.9).

5. Alle hester som fullfører innenfor tidsrammen, uten å være rapportert
eller diskvalifisert, får en økonomisk godtgjørelse på kr 8.500
pr. godkjent mønstringsløp.

I henhold til norsk/svensk kaldblodsavtale kan norskfødte kaldblods-
hester også starte i premielopp på svenske baner. 

Dette må være godkjent etter svenske regler, og hesteeier får utbetalt
norsk godtgjørelse etter ovenstående regler. Mønstringsløp skal avvikles
med voltestart og i tilknytning til ordinær totalisatorkjøring eller registrert
premiekjøring, jfr. DNTs Løpsreglement § 4-5.

STALLANSATTE MED LISENS
Navn: Lisensnr: Lisenskat: Rekvirent:
akselsen, adrian s.   300015553 kjøre l.o. romtveit/a
antonsen, gøran  7688 kjøre C. antonsen/a
asphaug, ivar   2211 kjøre j. Blekkan/a
Berdalen, malene   30005873 kjøre/monté C. antonsen/a
Birkeland, stine  57558 kjøre/monté ø. tjomsland/a
Bjørnbeth, ragnhild 6340 kjøre/monté a. sioner/a
Bø, linda 30025592 kjøre/monté å. tengsareid/a
dalen, dag sveinung   53179 kjøre t. anderssen/a
eggen, Hans jørgen   2271 kjøre g. eggen/a
eilertsen, josefine  30027328 kjøre/monté e. Høitomt/a
eilertsen, silje k.   70526 kjøre/monté l.o. romtveit/a
espedal, trine-alice t.  30010162 kjøre/monté p. gottling/a
Fløttum, mette  30014760 kjøre s. Holm/a
gjerstad, julie ann  5485 kjøre/monté s.o. weberg/a
glittum, truls 8283 kjøre p. glittum/a
grande, Bjørn   5329 kjøre a. nilsen/a
Haug, mina  30012618 kjøre/monté l.m. søvik/a
Høitomt, marius 30013755 kjøre F. Hamre/a
kjenner, Christina   512101 kjøre g. austevoll/a
kjenner, ole Chr.   30006228 kjøre k.a. ødegaard/a
kvasnes, kristine  8279 kjøre/monté å. tengsareid/a
løkken, lars kr.   30007096 kjøre å. tengsareid/a
mathisen, mette 65273 kjøre C. olsen/a
meland, Helena 30020160 kjøre j. Brenne/a

Navn: Lisensnr: Lisenskat: Rekvirent:
mykkeltvedt, oda  30005100 kjøre/monté e. gravdal/a
olsen, ole Henrik F.   30016444 kjøre t.anderssen/a
rasmussen, anne g.  30004649 kjøre/monté g. Flåten/a
rennesvik, erlend 30028632 kjøre g.k. stenberg/a
ringberg, mats g.   30005517 kjøre g. gudmestad/a
skarsholt, martine s.   801011 kjøre Bjørn larsen/a
storetvedt, tina   30016742 kjøre F. Hamre/a
storås, Hans w.  30008600 kjøre s. Holm/a
thorkildsen, steven 30008281 kjøre ø.tjomsland/a
tijunelis, ernestas   30018345 kjøre t. anderssen/a
tjomsland, Vidar   65285 kjøre ø.tjomsland/a
tovengen, marie   403776 kjøre a.tovengen/a
tvedt, Herman   70462 kjøre r.tvedt/a
Valstad, anita  6906 kjøre/monté t. Hagmann/a
wassberg, svein ove   3387 kjøre o.wassberg/a
østre, ole johan   8345 kjøre k. dybdahl/a

PROFESJONELLE TRENERE - B 
(ikke medlem av DNTs trekkordning)
Einang, Morten / Engevold, Ola / Fossen, Stig Ingar / Gravrok, Kristin L. / Helgestad, Haaken / Jensen,
Nadja / Martinsen, Harald / Ovlien, Marian / Pettersen, Asle T. / Rundhaugen, Tormod / Røstvik, John / 
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PROFESJONELLE TRENERE – A
Navn:                     Lokalbane Bjerke    V75            Navn:                     Lokalbane    Bjerke    V75            Navn:                     Lokalbane    Bjerke    V75

aarlie, renate 200 200 250
andersen, kåre 100 150 150
anderssen, trond 200 250 300
antonsen, Cato 300 300 300
antonsen, morten 200 200 200
arneberg, julie erese
assev, Hedda e. 0 0 0
austevoll, gunnar 300 300 300
austevoll, øyvind 150 200 250
Bachmann, gry Vigdis 150 150 150
Bakkeli, Vidar 100 100 200
Bendiksen, stine marlen 200 300 300
Berås, arild 300 350 400
Bjerring, jan martin 200 200 200
Bjørnerød, kristian 100 150 200
Blekkan, jomar 200 250 300
Borg, or 300 300 400
Braaten, kjell Vidar 0 0 0
Brandt, roger 200 200 300
Brenden, jan per 200 200 300
Brenne, jens kristian 200 200 300
Brinch, evy marie 0 0 0
Brækken, noralf p. 550 550 550
Buer, pål 200 250 300
Bø, arthur 0 0 0
Carlsen, morten 200 200 250
dahl, ine elisabeth
djøseland, kjetil 200 200 300
dvergsdal, odd 100 200 250
dybdahl, kåre
eggan, atle 200 250 300
eggen, gunnar
eggen, arild 300 300 300
eggum, oddmund 200 200 200
eilefsen, stian 200 250 250
engebretsen, Vidar 0 0 0
engebråthen, Connie 200 200 200
erga, per arvid 100 150 200
erga, tom 150 150 200
eriksen, geir arne 200 200 300
Fjellhaug, jens ivar 0 0 0
Fjellstad, eivind 0 0 0
Flor, jan arne 150 200 200
Flåten, geir 300 300 300
Forkerud, tom 0 0 0
Fossen, robert s. 200 200 300
Fremstad, monika 150 200 200
garberg, Bjørn 200 200 200
gaustad, jan rune 200 200 200
gjerstad, gunnar 0 0 0
glittum, petter 100 150 200
gottling, per 100 100 100
gravdal, eivind 200 200 300
gretland, tormod 0 0 0
grimsgård, guri 150 150 150
grønbekk, knut Halvor
gudmestad, geir 200 300 300
gulbransen, Bjørn 100 100 100
gundersen, geir Vegard 300 300 300
guttorm, osvald 100 100 100
Haakenstad, knut 0 0 0
Hagen, tor ivar 100 150 200
Halland, Hans tore 0 0 0
Halle, tor olaf 0 0 0
Halvorsen, ronny 200 200 200
Hammersborg, steinar 200 200 200
Hamre, Frode 300 350 400

Handeland, kenneth 200 200 300
Hansen, jan morten
Hanssen, nora udjus
Haslie, liv 100 100 100
Hauge, lars tore 200 200 200
Haugen, rune 0 0 0
Heisholt, alexander 200 250 300
Helgestad, kjetil 250 250 250
Helland, magnus 300 300 300
Hoel, atle gustav 200 200 300
Holm, steinar 100 150 200
Holm, trond
Holm, Hans Chr. 300 300 300
Holm, erland 150 200 250
Holmen, Finn
Holtung, per dave 300 300 300
Hop, Vidar 300 300 400
Hovstø, stian 0 0 0
Husbyn, Frode 300 300 300
Høgemark, lasse 150 200 250
Høitomt, eirik 400 400 400
jensen, trond søhoel 200 200 200
jessen, simen Bremseth 200 250 300
johansen, kai 300 300 300
johansen, per 100 150 200
johansen, jan-ivar 300 300 400
johnsen, lars 150 150 150
johnsen, ole 250 300 300
jørgensen, alf-einar 100 100 200
kaasa, arild 100 100 100
kanstad, gry 200 200 200
karlsen, ove kenneth 100 150 200
kihle, geir 100 150 200
killingmo, erik 200 250 300
kjøsnes, odd arne 200 250 250
knutsen, kari anne 150 150 150
kolle, lars anvar 300 350 400
kolnes, sigbjørn 0 0 0
kristiansen, Henry 150 200 200
krogh-Hanssen, karoline 150 200 200
kruse, øystein 200 200 200
kvikne-moe, anne 0 0 0
køhne, Hilde karin 0 0 0
landaas, jan erik 150 200 200
larsen, Bjørn 300 300 300
lie, knut endre 100 150 200
lindbak, trond 200 200 300
lode, elin 0 0 0
lura, morten
lura, gaute 100 150 200
løland, ann kristin
løvdal, kjell 150 200 250
malmin, kristian 300 300 300
mathisen, øivind 100 100 150
mathisen, kim 300 300 300
mehla, asbjørn 300 400 500
michelsen, Cato
midteld, per oleg 300 300 400
mikkelborg, olav 300 300 350
mikkelsen, geir 250 250 250
minor,daymon omas
mjølnerød, jan roar 150 200 250
moen, Heidi 0 0 0
murud, dagfinn 100 100 200
nilsen, arne 200 200 200
nilsen, dag sandø 200 200 200
nilsen, Hege 150 200 200

nordland, Håkon johannes 150 200 250
nordtømme, karl ove 150 200 200
olsen, jørn olaf 150 200 250
olsen, magne 150 200 200
olsen, Claus 200 250 300
olsen, siv ailin 150 200 200
ottersen, morten m. 200 200 300
owren, atle jostein 100 150 150
raab, jan-arne 0 0 0
ringheim, Frank 200 200 250
roe, kjetil 300 300 300
rolandsen, kristin B. 200 200 300
romtveit, lars o.
ruttenborg, øyvind 200 200 300
rydningen, Yvonne 200 200 200
rønningen, Bjørn Håvard 150 150 150
sagholen, odd arne 200 200 200
samuelsen, øyvind 100 150 200
schem, espen a. 200 250 300
sele, kjell 100 150 200
sele, stig rune 0 0 0
sem, pål 200 200 200
sjoner, arve 200 200 200
sjoner, arve 200 200 200
skofsrud, trond 100 100 150
solberg, tom erik 400 400 400
solhus, atle 200 200 250
stangeland, geir 100 150 150
stareng, jane Helen 0 0 0
stastad, Haavel o. 0 0 0
steenland, Christian Fr.
steinseth, Bjørn 200 200 200
stenberg, glenn kramer 300 300 300
stensen, andre H. 300 300 300
stillerud, john 200 200 200
stordal, alf 0 0 0
storetvedt, odd 200 200 300
storhaug, kristian
svenstad, jo 300 300 300
svinsholt, ole anton 0 0 0
sørmo, jarle morten 200 200 250
søvik, lars m. 100 100 200
talbot, anette dobloug
tengsareid, åsbjørn 400 400 400
olfsen, Hans petter 300 300 400
ygesen, jenny 100 200 200
tjomsland, øystein 300 400 400
tollefsen, gunleif 150 150 250
totland, tore 200 200 300
tovengen, anders 100 150 200
trælnes, tommy 300 300 300
tvedt, rolf 300 300 400
undem, johan Herbjørn 200 250 300
Vikan, petter a.
waaler, jan kristian 200 200 300
wallevik, oddmund
walsøe, roar 100 100 150
wassberg, ove 200 200 200
weberg, sven olav 200 200 250
westergaard, Bo 500 500 500
wiig, rune 300 300 400
wolden, anders lundstrøm
wollebæk, tor 100 150 200
wright, asbjørn 150 200 250
ødegaard, knut arne 150 200 300
ølstøren, Boye 100 150 200

Navn: Lisensnr: Lisenskat:
aarlie, renate 30002470 kjøre, monté
aarvåg, martin nielsen 75028 kjøre
aaseng, renate 30015475 monté
akselsen, adrian solberg 30015553 kjøre
amundsen, Victoria 30032239 monté
andreassen, Benedicte 512173 kjøre, monté
antonsen, Vilde marie 30029510 kjøre, monté
Bagstevold, marie 30034373 monté
Barth, ellen andrea 30022728 monté
Brynemo, stian Hansen 30017864 kjøre
Brynjulfsen, andrea 30016153 monté
Bø, linda 30025592 kjøre, monté
Bøkseth, wenche olsson 41530 monté
dagestad, Frida Haaker 30028190 kjøre
dale, kristine 30029536 kjøre
dalen, dag-sveinung 53179 kjøre
dalsbø, martha susann 30023684 kjøre, monté
dybvad, kristin rygh 73566 kjøre, monté
eilertsen, josefine 30027328 kjøre, monté
eilertsen, silje kristin 70526 kjøre, monté
engen, ingeborg 30013195 kjøre, monté
erga, morten 30033660 kjøre
eriksen, johan kringeland 30034513 kjøre
eriksen, stine dyngeland 30033070 kjøre
espedal, trine-alice t. 30010162 kjøre, monté
evenshaug, wenche 30028352 kjøre
Fatland, Hege 30013054 kjøre, monté
Finsand, martine 514976 kjøre, monté
Fjeldvik, line 30020701 kjøre
Flolid, eva 514402 kjøre, monté
Fløttum, mette 30014760 kjøre
Forberg, Helene g. 30028422 monté
gjeterud, Bjørg marit 30025692 monté
glesnes, kristine k. 30025276 kjøre
gløersen, martin opheim 30029857 kjøre, monté
good, ronja 30015598 kjøre, monté
grindbakken, julie 30037483 monté
gudmestad, kristine 30023017 monté
gudmestad, marius tjørholm 30012897 kjøre
gundersen, magnus teien 69352 kjøre
Haglund, signe e.g. 30028010 kjøre

UNGDOMSKUSKER MED LISENS
Navn: Lisensnr: Lisenskat:
Hande, Christina a. 30028897 kjøre, monté
Hanssen, marita 30023555 monté
Hauane, marte 30018355 kjøre, monté
Haug, mina 30012618 kjøre, monté
Haugen, kristin wattum 30028870 kjøre
Haugvaldstad, joachim 30016177 kjøre
Haugvaldstad, marius 30012781 kjøre
Heimdal, sondre 30036969 kjøre
Helgeland, linn Hernar 30030488 kjøre, monté
Hem, trude 71797 kjøre, monté
Hole, stine 30034376 monté
Homme, sandra margrethe 30021244 kjøre
Horpestad, Henning n. 30023015 kjøre
Høiland, lena 30037609 monté
Høitomt, marius 30013755 kjøre
iversen, stine-elise 30007512 kjøre, monté
jacobsen, lene Cecilie 30020392 monté
jansen, ida 30021457 monté
jessen, silje jessen 30023016 kjøre
jordalen, silje 30025295 kjøre, monté
kals, Vilde m. 30023203 kjøre, monté
kanstad, maja 30019041 kjøre, monté
karlin, ida-marie 30037389 monté
kjelme, sarah 30006879 monté
kjenner, Christina 512101 kjøre
kjenner, ole-Christian 30006228 kjøre
knutsen, malin estenstad 30004583 kjøre
krokdal, tone elisabeth 30010229 kjøre, monté
kvernberg, stine elvine 71233 kjøre
lagesen, tina 30013629 kjøre, monté
langsæter, tonje 30034363 kjøre, monté
larsen, linda elisabeth 30009927 kjøre, monté
larsen, susann 30009214 monté
lier, kristine 30025642 monté
lindstad, martha 514870 kjøre
linn, eini s. 30023990 kjøre, monté
lohne, eirin e. 30013300 kjøre
luther, ellinor 30025816 kjøre
lysen, ida m. karlsson 49808 monté
løkken, lars kristian 30007096 kjøre
løvdal, andreas 30036654 kjøre

Navn: Lisensnr: Lisenskat:
løve, guro 30025401 kjøre, monté
løve, ida 30022830 kjøre, monté
løve, mari 30022868 kjøre, monté
løvvold, siv emilie 30018069 kjøre, monté
madsen, synne karoline 30033154 kjøre, monté
matre, Charlotte 30020889 kjøre, monté
moldestad, tine 30016743 monté
morken, Caroline l.B. 30005579 kjøre, monté
muhle, marte Brevik 30009738 kjøre
mykkeltvedt, oda 30005100 kjøre, monté
nesbø, kristina 30033075 monté
nikolaisen, silje lund 30028892 monté
nilsen, joakim 30014582 kjøre
normann, julie Ch. 30031282 monté
næss, kristin 30003019 monté
ohme, susanne 30023486 kjøre, monté
olsen, ida Beathe 30036648 kjøre, monté
olsen, ingrid Helland 66242 kjøre
olsen, lena Birgitte 30017248 kjøre, monté
olsen, madeleine 30027009 kjøre
pedersen, Christine 30028693 kjøre, monté
pedersen, morten a. 514449 kjøre
pedersen, stine marie 2016455 kjøre, monté
pettersen, simone 30022819 monté
raknes, johanne eide 30009204 kjøre
rasmussen, ann kristin 30022099 kjøre, monté
rasmussen, joakim 30033501 kjøre
rasmussen, susanne evensen30026900 kjøre
rennesvik, erlend 30028632 kjøre
revheim, silje 30037215 monté
robertsen, amanda 30030194 kjøre, monté
roland, Caroline 50922 kjøre, monté
rønningen, kine maritha 30026257 kjøre
sjåstad, Fay maria 512181 monté
skarsholt, martine s. 801011 kjøre
skårnes, anette 30032236 kjøre, monté
sletten, malin B. 30032357 kjøre, monté
solbakken, rebecka 30024970 kjøre
solberg, marie Fismen 30021299 kjøre
steine, Charlotte 30008077 kjøre, monté
steine, Henriette 30037271 monté

Navn: Lisensnr: Lisenskat:
steine, Victoria 30025178 kjøre, monté
steinshaug, Hanne 30020764 monté
stenberg, rebekka 30028898 kjøre
stokke, malin C. 30033030 monté
storetvedt, elisabeth 30037494 kjøre, monté
storetvedt, tina 30016742 kjøre
storås, Hans wilhelm 30008600 kjøre
sund, Camilla 68928 kjøre, monté
svendsen, sanna 30027209 monté
søderholm, sonja 30022061 monté
sønstegård, Heidi 30012117 kjøre
teigen, evy katrin 30025193 monté
teigen, iselin 30025194 kjøre, monté
theodorsen, silje dragsten 30010535 kjøre, monté
thorkildsen, steven 30008281 kjøre
tovengen, marie 403776 kjøre, monté
trondsen, ulrikke 30014369 monté
trudvang, louise V. 30034370 kjøre, monté
tvedt, Herman r. 70462 kjøre
tveter, randi elise ø. 30017198 kjøre, monté
tønjum, malin 30027435 monté
tønnessen, andreas 30015836 kjøre, monté
ullestad, nina 30033069 monté
Vangen, anna Henriette 30034045 monté
Veggeberg, anette 30029237 monté
Verdal, oda 2014063 kjøre
Vereide, sanne svinningen 65685 monté
Verkland, katrine 30025802 monté
Vinterdal, ida 30028783 kjøre, monté
Vorland, elisabeth rise 30033073 monté
Vudduaune, karina ulvin 2013748 kjøre, monté
werder, stephanie j. 30034721 monté
øien, amanda 30025803 kjøre
østerholt, katarina 30014558 kjøre, monté
østre, lars Håkenby 44998 kjøre
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SPESIELLE BESTEMMELSER FOR LØP UTSKREVET
TIL V65-SPILLET PÅ ONSDAGER
V65-løp er løp utskrevet for å inngå i V65-spillet. I V65-løp praktiseres spor trekning
etter starterklæring. Det vil si at kusker og hester kan endres/strykes helt fram til
starterklæring, deretter foretas sportrekning. Arrangør kan bestemme at V65-løp
innstilles dersom ikke minst 7 hester starterklæres. Forøvrig tas det forbehold 
om rett til å foreta nødvendige forandringer når uforutsette situasjoner oppstår.
I V65-løp på onsdager utbetales transport- og reisetilskudd som for V75-løp.

Tabell I 
Fylke Bjerke Drammen Jarlsberg Klosterskogen      Momarken Biri Sørlandet Forus Bergen Leangen

Oslo/ Akershus - - - - - - 1000 2000 2000 2200

Buskerud - - - - - - 800 1900 1900 2300

Vestfold - - - - - - - 1800 2200 2400

Østfold - - - - - - 1200 2300 2300 2400

Telemark - - - - - 1000 - 1600 1800 2900

Oppland sør - - - 1000 - - 1700 2500 2200 1400

Oppland midt - 700 1000 1100 700 - 1900 2900 2500 700

Oppland nord 1200 1400 1700 1900 1400 - 2400 2900 2800 - 

Hedmark sør - - - 1000 - - 1700 2500 2200 1400

Hedmark midt - 700 1000 1100 700 - 1900 2900 2500 700

Hedmark nord 1200 1400 1700 1900 1400 - 2400 2900 2800 - 

Agder 1000 800 - - 1200 1700 - - 1900 3200

Rogaland 2000 1900 1800 1600 2300 2500 - - 2500 3900

Rogaland Haugalandet 1800 1700 1700 1400 2000 2000 1700 700 1300 3900

Hordaland 2000 1900 2200 1900 2300 2200 1800 2500 - 4000

Sogn og Fjordane 2400 2500 2800 3000 2600 1800 3500 4000 1200 2200

Møre/Sør-Trøndelag 2200 2300 2400 2800 2400 1400 3200 3800 3000 - 

Nord-Trøndelag sør 2500 2600 2800 3100 2800 1800 3600 4200 3400 - 

Nord-Trøndelag nord 2900 3000 3100 3500 3100 2200 4000 4200 3700 - 

Nordland sør for Korgen 3600 2600 3600 3600 3600 3600 4000 4200 3800 3600

Nordland t.o.m Hamarøy 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

Nordland nord for Vestfj. 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

Troms/ 
Finnmark 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

Tabell II
Hjemmebane Bjerke Drammen Jarlsberg Kloster- Momarken Biri Sørlandet Forus Bergen Leangen

skogen

Bjerke - - - - - - 750 1050 1050 1150
Drammen - - - - - - 750 1050 1050 1150
Jarlsberg - - - - - - - 1050 1150 1300
Klosterskogen - - - - - 550 - 750 1300 1400
Momarken - - - - - - 750 1150 1150 1300
Biri - - - 550 - - 950 1300 1300 750
Sørlandet 750 750 - - 750 950 - 650 1050 1700
Forus 1050 1050 1050 750 1150 1300 650 - 550 1600
Bergen 1050 1050 1150 1300 1150 1300 1050 550 - 1300
Leangen 1150 1150 1300 1400 1300 750 1700 1600 1300 -
Harstad 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Oppland sør Til og med Lillehammer kommune
Oppland midt Fra og med Øyer/Gausdal til og med Nord-Fron 

samt Vestre og Øystre Slidre og Vang
Oppland nord Sel og sørover
Hedmark sør Til og med Åmot kommune
Hedmark midt Storelvdal/Trysil og Rendalen kommune
Hedmark nord Alvdal, Engerdal og nordover
Møre/ Sør-Trøndelag Kommunene Hitra, Ørland,Bjugn, Rissa, Frøya, Åfjord, 

Osen, Roan, Selbu, Tyldal og Smøla.Tustna, Kristiansund, 
Averøy og Frei regnes som Nord-Trøndelag sør.

Nord-Trøndelag nord Kommunene Namdalseid, Overhalla, Snåsa og nordover.
Agder Kommunene Farsund, Flekkefjord, Lindesnes, Kvinesdal 

og Sirdal regnes som Rogaland

1.pr 2.pr 3.pr 4.pr 5.pr 6.pr/ øvr
10.000 5.000 3.500 2.500 2.000 2.000
12.000 6.000 4.000 3.000 2.000 2.000
14.000 7.000 4.000 3.000 2.500 2.000
15.000 7.500 5.000 3.000 2.500 2.000
16.000 8.000 5.000 3.500 2.500 2.000
18.000 9.000 6.000 4.000 3.000 2.000
20.000 10.000 7.000 5.000 3.000 2.000
24.000 12.000 8.000 5.000 3.000 2.000
30.000 15.000 9.000 6.000 4.000 2.000
40.000 20.000 12.000 8.000 5.000 2.000
50.000 25.000 15.000 10.000 5.000 3.000
60.000 30.000 20.000 12.000 8.000 5.000
75.000 37.500 22.500 12.000 8.000 5.000
100.000 50.000 25.000 12.000 8.000 5.000
110.000 55.000 27.500 13.000 9.000 7.000 
125.000 60.000 30.000 20.000 10.000 10.000
150.000 75.000 35.000 20.000 15.000 10.000
200.000 100.000 50.000 25.000 15.000 10.000
250.000 125.000 60.000 30.000 15.000 10.000

Dersom andre premieskalaer benyttes, skal disse være 
fastsatt i løpsinnbydelsen.

DE VANLIGE PREMIESKALAENE



SPESIELLE BESTEMMELSER FOR V75-LØP
V75-løp er løp utskrevet for eventuelt å inngå i V75-spillet, og består av syv 
forhåndsoppsatte løp og et antall ekstraløp. Ekstraløp på V75-dag, som ikke er 
utskrevet for å kunne inngå i V75-spillet, vil markeres spesielt i løpsbulletinen.
Utskrivningen kunngjøres i Løpsbulletinen under en særskilt avdeling for V75-løp.
Utskrivning som V75-løp er ikke avgjørende for om løpet vil inngå i V75-spillet.
Rekkefølgen i Løpsbulletinen er ikke avgjørende for rekkefølgen i løpsprogrammet.
Hvis V75-løp på grunn av «force majeure» ikke kan avvikles på den tillyste dag eller
travbane, kan løpene flyttes til den påfølgende dag eller avvikles på en annen bane
samme eller påfølgende dag. Løpene skal fortrinnsvis søkes avviklet på en bane
som er tilnærmet lik den opprinnelige arrangørbanen.
Arrangør kan bestemme at V75-løp innstilles dersom ikke minst 7 hester 
starterklæres. Forøvrig tas det forbehold om rett til å foreta nødvendige forandringer
når uforutsette situasjoner oppstår.

Innmelding/starterklæring
For innmelding til løp på V75-dag praktiseres meldt er meldt. Under starterklæring
er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom man
ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man helst vil starte i
ved innmelding.

Transportforbehold
Man kan gi beskjed om transportforbehold ved innmelding. Det innebærer at 
innmelder gir beskjed om at et visst antall av hans/hennes hester må stå inne i løpene
for at han/hun starterklærer sine hester den aktuelle løpsdagen. Innmelder kan også
gi beskjed om at en gitt annen hest, eller at hester fra en gitt annen trener må
komme inn i sine løp for at hans/hennes hest(er) skal starterklæres. Disse beskjedene
må gis ved innmelding. En beskjed om transportforbehold er definitiv, og kan ikke
endres etter innmeldingsfristens utløp.
I V75-løpene (lørdag) regnes halvrad fra kl 24.00 søndagen før gjeldende 
løpsdag.

Fortrinnsregler
I V75-løp gjelder ikke fortrinnsreglene i poengberegning for avvisning av hester.

Sportrekningsregler
I samtlige løp på V75-dager praktiseres mørk sportrekning, om intet annet er anført.

Etteranmeldinger
Alle V75-løp er åpne for etteranmeldinger på eventuelle ledige plasser.

Transporttilskudd
Det utbetales transporttilskudd til deltakere i V75-løp på norske baner, samt
V65-løp avviklet på onsdager. Aktuelle løp angis i tilknytning til løpsproposisjonene.
I henhold til Tabell I er beløpet beregnet for hester som tilnærmet står oppstallet
mer enn 30 mil fra arrangørbanen, eller må benytte ferger, betale bompenger slik
at de totale kostnadene tilsvarer 30 mil. Det gis intet transport tilskudd til hester som
vinner kr. 12.000 eller mer i premier. Dessuten trekkes ti prosent av vunnet premie
fra refusjonsbeløpet. Transporttilskuddet bortfaller dersom hester ikke returnerer til
oppstallingsstedet umiddelbart etter løpet. Transporttilskudd ytes kun til hester i
norsk trening.

Reisetilskudd for kjørere og trenere
Reisetilskudd gis etter følgende regler med basis i Tabell II:
a) A-trener og stallansatt kjører, ansatt hos travtrener med profesjonell travtrener -
lisens, som har oppsitt i V75-løp på norske baner, omfattes av ordningen. Hvis kjøre-
premie og oppsitt samlet utgjør mer enn kr 6.000 utbetales intet reise tilskudd.
Hvis kjørepremie og oppsitt utgjør kr 3.000-5.999, godskrives treneren 50 prosent
av tabellbeløpet. Under kr 3.000 – full dekning etter tabellen.
b) Stallansatt kjører hos hesteeier, og amatør som kjører egen eller familiens hest,
får intet reisetilskudd hvis hesten(e) kjører inn kr. 12.000 eller mer i premier. Forøvrig
reisetilskudd etter søknad, såfremt det dokumenteres at de har reist på annen måte
enn sammen med hesten.
c) A- og B-trener som har minst én hest til start fra egen stall kan, etter søknad til 
arrangørbanen, få dekket reise etter samme tabell og mønster som under pkt. a.
Det er en forutsetning at treneren fysisk har vært til stede på banen. Dette skal det
kvitteres for i vekta på gjeldende bane.
Reisetilskudd ytes kun til kusker/trenere med norsk lisens.

Regelverk og poengberegning i divisjonssystemet:
Startgrunnlag beregnes ved ordinær innmeldingsfrist til hvert kvalifiseringsløp.
Det gis 30-12-8-6-4-3 poeng til de seks best plasserte hestene i feltet, samt 1 poeng
til øvrige deltagende hester. De 12/15 hestene som etter kvalifiseringene har opp-
nådd høyeste sammenlagte poengsum, har startplikt i de respektive divisjoner. Om
en hest har kvalifisert seg til finale i flere divisjoner, skal den alltid starte i den høyeste
divisjonen. Har hesten kvalifisert seg til finalen i hoppedivisjonen/cupen og til annen
finale, velger trenerer selv i hvilken finaleklasse hesten skal starte.

Ved lik poengsum etter kvalifiseringene, går finaleplassen til den hesten som har
oppnådd best plassering i kvalifiseringene. Ved like plasseringer avgjør siste dato
for beste plassering. Deretter avgjør startpoeng. Til slutt foretas loddtrekning. 
Ved dødt løp i kvalifisering gis poeng som om premiegraden var oppnådd alene.
Hest som har kvalifisert seg til finale har startplikt i denne. Kvalifisert hest som uten
gyldig grunn uteblir fra start i V75-finalen ilegges 14 dagers innmeldingsforbud
beregnet fra innmeldingsdagen.
Unntak fra startplikten:
Hest som i finaleuken eller uken etter, skal starte i løp med førstepremie lik eller
større enn finaleløpets førstepremie, eller i annet løp det kan gis dispensasjon til,
kan unnvike startplikten i finaleløpet. DNTs dispensasjonsliste er den som gjelder
ved en evt. dispens. OBS! Finalene på Forus i juni 2013 er untatt fra startplikten.

REGLER FOR BEGRENSNING AV DELTAKERE 
– POENGBEREGNING
Først avvises hester som er starterklærte til totalisator-/premieløp de siste
seks dager før løpsdagen etter poengberegning. Deretter avvises etter
poeng, se tabeller og unntak.  Poengene regnes ut fra hestens fem siste
starter forut for innmeldingsfristen, uansett tidsperiode og løpsart. Ved dødt
løp gis poeng som om premiegraden var oppnådd alene. Ved likt poengtall
gis fordel til den hesten som har flest best plasseringer. Ved like plasseringer
i de fem siste startene, avgjør siste dato for beste plassering. Til slutt foretas
loddtrekning.

Plassering  1. plass 2. Plass 3. Plass       4. Plass         5. plass
Poeng 200 poeng 100 poeng    65 poeng    25 poeng    15 poeng

I tillegg 1 poeng for hvert kr. 100 innkjørt

Følgende unntak fra poengberegningen:
1. Unntak fra poengberegningen kan gjøres i spesielle løp når det er
presisert i løpsproposisjonen. 
2. Alle ustartede hester får, etter første godkjente prøveløp, relatert til løps-
art, fem ganger fortrinn i den løpsart (monté/sulkyløp) de er ustartet. 
Fortrinnsreglene håndheves slik; Først tilgodeses hester som ikke har starter
etter prøveløpet – loddtrekning ved for mange anmeldte – deretter de med
én start innbyrdes etter poeng, som regelen ovenfor osv. to, tre og fire
starter etter samme mønster. 
3. Prøveløp gir ikke nye fortrinn for hester som har vært til start, men de
beholder sine poeng fra fem siste starter, uansett dato. Hvis en hest feilaktig
er blitt avvist uten at innmelderen kan lastes, kan arrangøren, etter søknad,
utbetale eieren et beløp tilsvarende gjeldende fjerdepremie. 
Beløpet tillegges ikke hestens grunnlag. 
Løpsdeling: Ved løpsdeling vil følgende modeller brukes: 
Ekstraløp: I opprinnelig løp starter det antall hester det er plass til i løpet i
forhold til startmetode. Avviste hester vil overføres til ekstraløp. I dette løpet
vil proposisjonene være tilsvarende det de er i det utskrevne løpet. Hester
som kommer med i opprinnelig løp kan ikke starte i ekstraløp. Dette gjelder
også hester som kommer inn fra reserveplass. Etter at starterklæring er
ferdig vil det antall hester det er plass til i ekstraløpet komme med rangert
etter poeng. I ekstraløp vil det kjøres med mørk sportrekning. Premiering:
I løp med 1. premie på kr 10.000 eller mindre kjøres det med lik premie i
opprinnelig løp og ekstraløp. I løp med førstepremie fra 12.000 til 16.000
kjøres det med 10.000 i førstepremie i ekstraløp. I løp med førstepremie
over 16.000 kr, vil ekstraløp kjøres med førstepremie på kr 12.000. Dersom
man ikke ønsker å delta i ekstraløp må dette gis beskjed om ved innmelding
eller starterklæring. 
Delingsløp: Ved deling av løp der det er ekstra mange anmeldte, deltar det
dobbelte antall hester (maks 24 hester på en distanse) i sportrekningen.
Løpet deles etter starterklæring ved at annenhver hest i spor -
rekkefølgen/poengrangeringen (etter at eventuelle reserver er flyttet inn)
blir flyttet til den andre avdelingen av løpet. Unntak fra dette gjøres kun
hvis det er nødvendig for at en eier, trener eller kjører skal få én hest i hver
avdeling. 
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Det Norske Travselskap
Postboks 194 Økern, 0510 Oslo

SKJEMA FOR EIERSKIFTE
Eier av registrert hest er forpliktet til å ikke selge denne uten at eierskiftet bekreftes av kjøper og selger. Kjøper bekrefter med sin signatur at nevnte hest
er kjøpt og at det til enhver tid er det Norske Travselskaps lover og regler som er gjeldende. Eierskifte- skjemaet skal straks sendes Det Norske Travselskap
for registrering. Brudd på denne forpliktelsen kan medføre tap av rett til registrering som eier i   Det Norske Travselskap sitt register. Eierskiftet er først
gyldig når det er registrert i Det Norske Travselskap sitt register. Ved feil og mangler vil omregistrering bli utsatt til nødvendige underskrifter/opplysninger
er innhentet. Hesten vil bli omregistrert med forbehold om at Det Norske Travselskap ikke har utestående fordringer hos kjøper ved tidspunkt for omreg-
istrering. Eier/selger er den som til enhver tid er registrert i Det Norske Travselskap sitt register (www.travsport.no). Dersom eierskifteskjemaet ankommer
Det Norske Travselskap senere enn 14 dager etter datering øker omregistreringsavgiften. For utfylling, se nederst på siden.
Originalt skjema sendes Det Norske Travselskap for omregistrering.

Hestens navn Hestens registreringsnummer

ANSVARLIG SELGER MEDEIER SELGER

ANSVARLIG KJØPER MEDEIER KJØPER

• Salg/kjøp: Det er registrert eier og ny eier som i fellesskap er ansvarlig for utfyllelsen og innsendelsen av eierskiftet. Eierskiftet gjennomføres ikke
dersom kjøper har utestående fordringer hos DNT.
• Flereierforhold: Et flereierforhold kan kun omfatte to navngitte personer. Ved eierskifte av hest i ett flereierforhold skal alltid begge parter signere på
eierskiftet, dette gjelder både ved kjøp og salg. 
• Stallnavn/stallpseudonym: Ved bruk av stallnavn skal fastsatt skjema fra Det Norske Travselskap benyttes. Skjemaet kan bestilles hos Det Norske
Travselskap eller skrives ut fra hjemmesiden. Ved kjøp og salg av hest som eies av et stallnavn er det kun ansvarlig som skal signere på eierskifte-
skjemaet. Dersom det er flere enn to eiere må det benyttes stallnavn.
• Firmaattest: Første gang et firma skal registreres som eier, må kopi av firmaattest legges ved eierskifteskjemaet.
• Foresatt: Dersom kjøper/selger er umyndig må foresatt signere som selger/kjøper på eierskifteskjemaet. 
• Kastrering/død: Dersom hesten kastreres eller dør skal ansvarlig eier snarest gi skriftlig beskjed til Det Norske Travseselskap.
• Eksport: Dersom hesten skal omregistreres til utlandet skal dette føres på under rubrikken «land hvor hesten skal registreres». Norskoppdrettede
hester skal også ha en skriftlig godkjenning fra oppdretteren på at hesten kan omregistreres.

Underskrift ansvarlig selger Underskrift medeier selger

Evt. foresatte Evt. foresatte

Navn ansvarlig kjøper / firma Navn medeier / firma

Adresse Adresse

Postnr. / sted Postnr. / Sted

Fødselsdato Fødselsdato

E-post / telefonnummer E-post / Telefonnummer

Underskrift Underskrift

Evt. Pseudonym/stallnavn Evt. Pseudonym/stallnavn

Sted / Dato Hvilket land skal hesten registreres i?

Foresatte dersom kjøper er under 18 år Foresatt medeier dersom kjøper er under 18 år

Adresse Adresse

Postnr. / sted Postnr. / sted

Fødselsdato Fødselsdato

Underskrift foresatt Underskrift foresatt

VIKTIG INFORMASJON



Ledelse- og administrasjon
Faks nr. 22 95 60 60
Generalsekretær:
rune e. gustavsen 900 83 111 
Generalsekretær
e-post: rune.gustavsen@travsport.no

Administrasjonssekretær
marion V. ekhaugen (permisjon)
Styrets sekretær, møter/seminarer
e-post: marion.ekhaugen@travsport.no

jeanette østby (Vikar) 922 23 800
Styrets sekretær, møter/seminarer
e-post: jeanette.ostby@travsport.no

Organisasjonsavdelingen:
tore kristiansen 481 81 227 
Organisasjonssjef
e-post: tore.kristiansen@travsport.no

knut olav dahl 971 88 130
DU-utvalget, banebidrag lokale anlegg,
utstillinger/messer, Til start, premiekjøring
lokalkjøringer
e-post: knut.olav.dahl@travsport.no

richard ekhaugen 996 93 624
Sentralt medlemsregister, utdanning,
webansvarlig, Hesteeiere.no
e-post: richard.ekhaugen@travsport.no

espen edvardsen 414 78 289 
Vaksiner, flybilletter, bestilling av 
publikasjoner, ponni, medlemsregister
e-post: espen.edvardsen@travsport.no

kim are sveen 916 16 725
Folkehesten, Hesteeiere.no, ponni (IT)
e-post: kim.are.sveen@travsport.no

tove onshuus 992 36 979
Ponniansvarlig
e-post: tove.onshuus@travsport.no

Sportsavdelingen
Faks nr. 22 95 60 60
jan Hedrén 916 04 719 
Sportssjef
e-post: jan.hedren@travsport.no

jan-inge ringen 22 95 60 36 
Premiematrise, utvikling sportssystemet,
internettinnmelding, oppdretterpremier,
statistikker
e-post: janinge.ringen@rikstoto.no

ingvar Høglien 22 95 60 82 
Utenlandsstarter, statistikk, løpsprogram
baner, generell informasjon
e-post: ingvar.hoglien@travsport.no

Hanne lene sæbø 926 15 089 
Trenerbevillinger, generell informasjon,
reglement, funksjonærer, lisenser
e-post: hanne.saeboe@travsport.no

anne malsten 22 95 60 76 
Lisenser, klasseløp, leieavtaler 
e-post: anne.malsten@travsport.no

Avls- og sertifiseringsavdelingen
Faks nr. 22 95 60 60
anders järnerot 414 69 955 
Avlssjef
e-post: anders.jarnerot@travsport.no

laila stolpnes 22 95 60 78 
Handelsoverdragelser, hestepass, 
identitetsforandringer, auksjon, 
bedekninger Norge/utland
e-post: laila.stolpnes@travsport.no

ellen minge 22 95 60 73
Føllregistrering, sertifisering, 
hingsteholdere,sædstasjoner, 
import sæd, egen hingst på egen hoppe
e-post: ellen.minge@travsport.no

susanne lindberg 22 95 60 74 
Import, eksport, startpapirer utland,
treningstillatelser utland, bedekning utland 
e-post: susanne.lindberg@travsport.no

Avdeling for hestevelferd
sjefsveterinær 478 05 909
Britt Helene Villand lindheim
Hestevelferd, antidopingarbeid
e-post: bhl@travsport.no

ANSATTE I DET NORSKE TRAVSELSKAP (DNT)
tlf. nr. sentralbord, Hestesportens Hus: 22 95 60 00. Velg gjerne direkte innvalg!



HVORFOR EIE
NORSKFØDT?

• Doblet antall løp som er forbeholdt norskfødte unghester.
• Innført DNTs Vårfinale.
• Innført DNTs Høstfinale.
• Økt oppdretterpremier i DNTs Unghestserie.

Oppdretterpremier for varmblods
• 2-6 år 20 %.
• 7-10 år 10 %.
• 11-12 år 5 %.
• Bestemmelsene om oppdretterpenger gjelder alle starter innenfor UET-området.

Premier varmblods og kaldblods
• Alle 3-årsløp for norskfødte kjøres med minimum premieskala 180.
• Alle DNTs Unghestserieløp for varmblodstravere har blitt oppjustert til minimum
premieskala 400.

• For varmblodshester er førstepremie i Norsk 
Travkriterium NOK 750.000 og i Norsk Travderby NOK 1.000.000.

• Førstepremie i Norsk Travkriterium for varmblodshopper er NOK 375.000 og 
i Norsk Travderby for varmblodshopper NOK 500.000.

• For kaldblodshester er førstepremie i Norsk 
Travkriterium NOK 500.000 og i Norsk Travderby NOK 750.000.

• Førstepremie i Norsk Travkriterium for kaldblodshopper er NOK 250.000 og 
i Norsk Travderby for kaldblodshopper NOK 375.000.

• DNTs 5-årsløp for kaldblodshester kjøres med NOK 500.000 til vinneren i 
åpen finale og NOK 250.000 i finalen for hopper.

• 120 løp ble kjørt i 2012 med NOK 50.000 eller mer i førstepremie i løp 
forbeholdt norskfødte hester.

• Kaldblodshestene kjørte i 2012 om rundt NOK 100 millioner i premiepenger.
• I 2015 skal innkjørt for hoppene i begge raser ligge på 40 % av totale
premiepenger.

Bedre løpstilbud for norskfødte varmblodshester
• Alle 2 årsløp forbeholdes norskfødte.
• Minimum ett V75-løp per arrangement er forbeholdt norskfødte varmblods-
hester.

Auksjonsløpet
• Alle varmblodsåringer solgt på auksjoner i regi av DNT er startberettiget i 
Auksjonsløpet.

• Auksjonsløpet kjøres for 3-åringer med NOK 200.000 i førstepremie.
• Løpet finansieres delvis med innskudd.

DNT har i løpet av de siste årene
gjort flere tiltak for å forbedre
inntjeningsmulighetene for
norskfødte unghester, bl.a:

B

Returadresse:
Det Norske Travselskap
Pb. 194 Økern 
0510 Oslo


