
       
 

DNT OG BIRI TRAV ØNSKER DEG SOM EIER AV 1-2 ÅRING VELKOMMEN TIL  
INFORMASJONSMØTE UTEN HEST TORSDAG 24.MARS KL.17.30  

MELD PÅ TIL SAMLING MED HEST SOM ER LØRDAG 2.APRIL 
 

Hei alle sammen! Nå endelig kan vi møtes igjen 😊 
Torsdag 24.mars kl.17.30 inviterer vi til informasjonsmøte uten hest på Biri Travbane. 
Sted: Underetasjen i hovedbygget.  Enkel servering og det koster ingenting. 
 
 Til Start prosjektene rundt om i landet viser en stor startprosent blant hestene som har vært 
deltagere. Erfaringene fra 10 år med rundt omkring i landet vil Gunnar Gjerstad og Knut Olav Dahl 
dele med dere. 
 
Hva med faste samlingsdager for 1- og 2 åringer framover?  
 
Å starte opp tidlig, kontinuitet, fellestreninger og erfaringsdeling er nøkkelord som får oss med 
unghester fram til start. Vi og hestene skal forberede oss, og det gjør vi best sammen. 
 
GJENNOMFØRING TORSDAG 24.3 

1. Hva er «Til Start». Samlinger og opplegget på samlingene. Mål og historikk.  
2. Til Start håndboken. Nettside. Facebook sider. 
3. Gunnar Gjerstad gjennomgår forslag til treningsopplegg.  
4. Trygve Bjørge gjennomgår forslag til opplegg for fóring av unghest og løpshest. 

Gjennomgang eksempel på foranalyse av høy/Høyensilasje. 
5. Ordet fritt. Spørsmål, erfaringer og innspill. 

 
Her er alle hjertelig velkommen! Om du har hest hjemme, borte, ponni eller om du vil være med på 
samlingen i kveld.  
 
******************************************************************************* 
 
SAMLING MED HESTE ER LØRDAG 2.APRIL kl.11.00 
Meld på allerede nå til praksisdagen med hest: 
Epost kristin.gravrok@rikstoto.no  
Hestenavn, hvem som kommer med hesten, epost, mobilnummer. 
Dere som ikke har fått treningsdagbok får det utdelt ved oppmøte. 
Det serveres kaffe/te og noe å bite i. 
Pris er kr. 200 som betales på VIPPS: 554421   eller bank: 2010.07.02860 
Husk å skrive melding Til Start og hestenavn. 
 

 
TEMADAG MANDAG 4.APRIL KL.17.30 – ÅRETS FØRSTE: MAGESÅR PÅ HEST 
Det blir en riktig spennende kveld med Veterinær Louise Laustsen som har jobbet i 
forskningsprosjekt om forebygging og behandling på hest,  og unghester. 
Informasjon og påmelding kommer på våre nettsider og på Facebook. 

Dette vil du ikke gå glipp av 😊 
 
  

mailto:kristin.gravrok@rikstoto.no


Fellestrening Til Start Rogaland: 
 

 
 
 
 
Fellestrening Dannero: 
 

 
 
 
Vel møtt!  

Tidlig krøkes.. 😊 
 

 


