GJØVIK TRAVSELSKAP INNBYR TIL LOKALKJØRING PÅ BIRI TRAVBANE
Mandag 6 juni 2022 PÅ BIRI TRAVBANE kl.12.00
KALDBLODSHESTER
DNTs pokalløp 3-års hester.
1600m. 20m tillegg for hver vunnet 3-årspokal og/eller ved hvert 5.000 kr .
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.
Delingsløp
2100m voltestart. Alle kaldblodshester. Løpet deles etter grunnlag etter innmelding.
Arrangøren forbeholder seg retten til å kjøre tilleggs- eller likestartløp. Det kjøres rent 0
grunnlagsløp, om nok hester – spor trekkes
2-års løp.
1600m. Tidskrav 1,45,0-2,05,0. Mønstringsløp. Kjøres for begge raser ved nok påmeldte.
Hvis ikke slås disse 2-årsløpene sammen
VARMBLODSHESTER
DNTs pokalløp 3-års hester.
1600m. 20m tillegg for hver vunnet 3-årspokal og/eller ved hvert 5.000 kr.
Stengt for hester som har vunnet tre 3-årspokaler. Det er eiers/inn melders plikt ved
innmelding å oppgi om hesten tidligere har vunnet 3-årspokal. Dersom 3-årspokal er vunnet
etter inn melding er funnet sted, skal eier/innmelder før start meddele arrangør om dette, samt
påse at hesten starter fra riktig distanse
Delingsløp
2100m voltestart. Alle varmblodshester. Løpet deles etter grunnlag etter innmelding.
Arrangøren forbeholder seg retten til å kjøre tilleggs- eller likestartløp. Det kjøres rent 0
grunnlagsløp, om nok hester – spor trekkes.
2-årsløp.
1600m. Mønstringsløp. Tidskrav 1,25,0-1,45,0. Kjøres for begge raser ved nok påmeldte,
hvis ikke slås disse løpene sammen.
KALD OG VARMBLODSHESTER
Montèløp.
Skjønnsmessig handikap.
Det kjøres delt løp om det blir meldt minst 4 hester av hver rase.
Ponniløp ABC 1600m
Ponnigalopp 1000m
Fordeles etter rase/høyde. Rytter må være fylt 10 år. Info om ekvipasjen ved innmelding
Galoppløp øvrige raser.
Fordeles etter rase/høyde. Info om ekvipasjen ved innmelding
Innmelding innen 29.mai kl.22.00
Elin Andersgård Helle 93258516

