
LILLEHAMMER OG OMLAND TRAVSELSKAP/ 
BIRI OG SNERTINGDAL TRAVLAG 

Innbydelse til lokalkjøring på Biri Travbane  

Søndag 04. februar 2018 kl. 13.00 
Kaldblodshester. 

1. løp:  DNT’s pokalløp. 3-årige kaldblodshester 2100 m. Volte. 
20m tillegg for hver vunnet 3 årspokal. Stengt for hester som har vunnet tre 3-årspokaler. Det 
er eiers/innmelders plikt, ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har vunnet 3 årspokal. 
Dersom 3 årspokal er vunnet etter innmelding er funnet sted, skal eier / innmelder før start 
meddele arrangør om dette, samt påse at hesten starter fra riktig distanse. 

2. løp:  4-årige og eldre kaldblodshester. 2100m. Volte.  For hester uten grunnlag. 

3. løp: Kaldblodshester. 1600m. Volte. Stengt ved kr. 40.000,- 
 20m tillegg ved kr. 10.000,- 40m ved kr. 20.000,- 

4. løp: Kaldblodshester. 1600m. Volte.  Stengt ved 150.000,- 
 20m tillegg ved 75.000,- 

5. løp:  J. Flesvik minne løp. 2100m. 4-årige og eldre kaldblodshester. 
  20m tillegg ved kr. 65.000,- 40m ved kr. 100.000,- 60m ved kr. 200.000,- stengt ved 300.000,- 

Varmblodshester. 

6. løp:  DNT’s pokalløp. 3-årige varmblodshester 2100 m. Volte. 
20m tillegg for hver vunnet 3 årspokal. Stengt for hester som har vunnet tre 3-årspokaler. Det 
er eiers/innmelders plikt, ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har vunnet 3 årspokal. 
Dersom 3 årspokal er vunnet etter innmelding er funnet sted, skal eier / innmelder før start 
meddele arrangør om dette, samt påse at hesten starter fra riktig distanse. 

7. løp: 4-årige og eldre varmblodshester. 2100m. Volte. For hester uten grunnlag. 
8. løp:  Varmblodshester. 1600m. Volte. Stengt ved 40.000,- 
 20m tillegg ved kr. 10.000,- 

9. løp:  Varmblodshester 2100m. Volte. 
 20m tillegg ved kr. 80.000,- 40m ved 150.000,- 60m ved 250.000,-  

10. løp: Montéløp. Kald og varmblodshester. 1600m. Volte. 
  Skjønnsmessig handikap. Dersom nok deltagere blir det ett løp for hver rase. 
11. løp: Ponni løp.  
  Skjønnsmessig handikap, etter DNT’s reglement. Lik premiering. 

12. løp: Ponni Montéløp.  
  Skjønnsmessig handikap, etter DNT’s reglement. Lik premiering. 

 Seiersdekken og flotte premier i alle løp. Ekstrapremie til raskeste travhest i begge raser. 

Vi forbeholder oss retten til å slå sammen eller dele løp. 

 Innmelding innen søndag 28.januar til: 
 Anne Ma Nervik            61 18 58 07 / 99 34 93 42 
 Startkontingent kr. 200,- i alle løp, unntatt Ponni løpene kr. 0,- 
 Strykninger må meldes senest senest løpsdagen kl. 11.00 i tlf. 99 34 93 42 eller 90 20 51 65 

Dersom strykninger ikke meldes, må innskudd betales. 


