Frister og regler
Påmelding skjer ved innsending av påmeldingsblankett
eller på epost: biri@rikstoto.no Merk gjerne emnefelt med PML
Påmelding må skje innen 15.desember 2018
Samtlige termininnskudd blir belastet konto i D.N.T.

Biri Trav A/S
Postboks 124
2832 Biri

Biri Trav AS sender ut en påminnelse om strykningsfrist før de
enkelte terminforfall. Denne påminnelsen sendes til hestens
ansvarlige eier.
Uavhengig av om eier mottar denne påminnelsen blir alle
hester som ikke strykes før terminforfall belastet
terminbeløpet. Strykning må skje av ansvarlig eier.
Strykning sendes skriftlig pr. brev eller e-post til
Adresse: Biri Trav AS, Pb 124, 2832 Biri
E-post: biri@rikstoto.no
Terminforfall/Strykningsfrister:
15.desember 2018			
28.februar 2019			
31.mai 2019			
Ved innmelding til kvalifisering:

Beløp:
kr 800
kr 1.200
kr 1.500
kr 1.500

REKORDBANEN

INVITASJON

Prinsesse Märtha Louises
Pokalløp 2019
3-årige Norskfødte varmblodshester født 2016

belastes av DNT
belastes av DNT
belastes av DNT
belastes av DNT

Innmeldingsfristen til løpene:
se Løpsbulletinen for juli/august 2019
Styret i Biri Trav AS forbeholder seg retten til å innstille
løpene innen 01.06.2019, i så fall blir innskudd tilbakebetalt.
Hovedløpene kjøres lørdag 27.juli
Eventuelle trøsteløp kjøres i utgangspunktet fredag 26. juli.
Arrangør forbeholder seg retten til å
flytte ett eller flere trøsteløp til lørdag 27. juli
Biri Trav A/S
Pb. 124 2832 Biri
Tel: 61 18 78 88
epost: biri@rikstoto.no www.biritrav.no

Frimerke

HONNE konferansesenter, Biri
Telefon: 975 08 100
E-post: post@honne.no
FB: facebook.com/honnehotell
Vi har travpriser!
QUALITY Hotel Strand, Gjøvik
Telefon: +47 61 13 20 00
Faks: +47 61 18 08 64
E-post: q.strand@choice.no
Vi har travpriser!

Åpen klasse & Hoppeløp 2019
300.000 i førstepremie!
Det kjøres ikke kvalifiseringsløp
Foto: hesteguiden.com

Max Brady

www.biritrav.no

Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

Ærespremie
Laurbærkrans
Seiersdekken
Oppdretterpremie
Kjøre- og oppasserpremier
.

Vinnere 2018 - Hillary B.R. og Max Brady

Deltagere i Prinsesse Märtha Louises Pokalløp blir tatt ute etter
følgende regler:
De påmeldte hestene får en rangering basert på hestenes grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp.
Dersom to eller flere hester oppnår samme rangering, vil beste
resultat i siste start, deretter neste start etc. bli lagt til grunn for
innbyrdes rangering. Dersom dette også er likt blir det loddtrekning.
1: Dersom 12 eller færre hester melder går alle til hovedløpet

Hillary B.R.

2: Dersom 13-15 hester melder går de 12 høyest rangerte til
hovedløpet. De resterende får tilbakebetalt sitt innskudd.
3: Dersom 16-20 hester meldes, går de 10 best rangerte til
hovedløpet og det kjøres trøsteløp for øvrige meldte hester.
Trøsteløpet vil ha en 1.premie på kr. 50.000
4: Dersom 20-30 hester meldes, går de 10 høyest rangerte til
hovedløpet Det avvikles trøsteløp til øvrige meldte hester. Antall
hester fordeles så likt som mulig på trøsteløpene.
Trøsteløpene vil ha en førstepremie på kr. 40.000
5: Dersom 31 eller flere hester meldes går de 12 høyest rangerte
til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for de øvrige. Antall hester
fordeles så likt som mulig i trøsteløpene.
Trøsteløpene vil ha en førstepremie på kr. 40.000
Innmeldingsfrister: Se Løpsbulletinen for juli/august 2019

Ansvarlig eiers underskrift: .......................................................................................
PÅMELDINGSFRIST 15.DESEMBER 2018

Løpene er åpen for alle hester som er meldt innen tidsfristen og
opprettholdt sitt engasjement og betalt alle tre terminer.

Alle forfalte terminer må betales.

Premiering:
1.premie 300.000
2.premie 150.000
3.premie 80.000
4.premie 40.000
5.premie 20.000
6.premie 10.000

Hestens navn: ............................................................................................................
Hesten anses for påmeldt fra motatt innbetaling, helt til skriftlig
strykning er motatt hos Biri Trav A/S

Det kjøres på arrangementsdagens gjeldende
løpsbestemmelser: Det avvikles ikke kvalifiseringsløp.

Påmelding kan også gjøres på epost: biri@rikstoto.no

Åpent for norskfødte varmblodshester født 2016
Distanse 2100m - autostart

PÅMELDINGSBLANKETT Prinsesse Märtha Louises pokalløp 2019

LØRDAG 27.JULI
FREDAG 26.JULI



HOVEDLØPENE KJØRES
TRØSTELØPENE KJØRES

Bestemmelser for løpene

