
RINGSAKER OG OMEGN TRAVLAG INVITERER TIL LOKALKJØRING 
BIRI TRAVBANE SØNDAG 13. Mars 2022 KL. 13.00 

 
INNMELDING: Innen søndag 6. Mars kl.21.00. 
Innmeldinger sendes til Karoline Sveen på tlf: 41473835, foretrekker SMS!  
Husk navn, alder, kusk, løp og mobilnummer til ansvarlig eier. 
De som melder med SMS (innen fristen) er med i trekningen av middag for to på Biri Travbane. 
 
Betaling av startkontigent skjer helst på VIPPS, eller eventuelt kontant i bommen ved ankomst.  
Premier blir utdelt på kjøringen. Innskudd kr 200,-. Ponnier gratis. 
Strykninger må meldes senest kl 12.00 på løpsdagen på telefon 41473835, ellers må startkontingent 
betales.  
 
- Voltestart i alle løp 
- RETT TIL FORANDRINGER FORBEHOLDES 
- Kusker/Ryttere med lisens skal benytte drakt. 
 
PROPOSISJONER: 
* Ponniløp ABCD 1100m sulky 
 
KALDBLODHESTER:  
* 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. 
 
Premier:  
* Fine premier fra Hadeland Glassverk og dekken til vinner i hvert løp.  
* Kraftfórsekk trekkes blant startende hester i hvert løp. 
* En komplett sele trekkes ut blant alle startende.  
 
Startlister blir lagt ut på vår og Biri Travbane sine nettsider så fort de er klare. 
VI HÅPER PÅ GOD STEMNING – VELKOMMEN! 


