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Ponni Ponnisen  
Ponnistreet 1 

0007 Ponniland Jarlsberg, den 14. Juli 2006 

Informasjonsbrev vedrørende Ponnilandsleiren 2006 den 28-30. Juli 

Kjære «Fornavn»! Nå er det ikke lenge før vi møtes til hyggelig samvær på Jarlsberg 
Travbane, og forhåpentligvis mange fine og spennende travløp. Vi håper været er med oss 
denne helgen, noe som gir grunnlag for et strålende arrangement. 

Vi ønsker å informere om en del praktiske ting i forbindelse med leiren, og da er det fint om 
du og dine foreldre, hvis de skal være med, setter dere godt inn i den informasjonen som blir 
gitt her, selv om det er mye å lese. 

Først av alt, det ble gjort en feil da påmeldingsskjemaene ble lagt ut, noen lå med kr. 350,- 
for ”andre” og noen lå med 400,-. Det riktige skal være 400,- og for de som har betalt kr. 
350,- pr. person må betale resterende i vekta når de ankommer Jarlsberg. Vi er veldig lei oss 
for denne feilen, og håper du/dere kan tilgi oss for det! 

Det er noen som har valgt å ikke overnatte på leirstedet og heller ikke spise der. Det har gitt oss 
noen utfordringer i hvordan vi skal holde kontroll på hvem som har betalt og ikke. Derfor vil vi ved 
ankomst dele ut gule bånd til å ha rundt armen til alle de som har betalt for hele leiren. Men det 
vil være muligheter for de som ikke har forhåndsbetalt å gjøre dette ved ankomst hvis ønskelig. 
Eller også å betale for en enkelt lunch for eksempel. 

Ankomst 
Innkvartering i vekta fra kl. 16:00 fredag. Kommer du senere enn kl. 22:00 så gi beskjed i god tid 
så skal vi sørge for både pizza og saft når du kommer. Kafeteriaen i hesteringen (over vekta). 

Og så får de berettigede armbånd i vekta når de melder seg ved ankomst. Dette skal tas på 
umiddelbart og når det er gjort utleveres 1 stk. T-shirt, 1 stk. caps, 1 stk. drikkeflaske. I tillegg får 
du boksliste, reglement og program. Armbåndet inkluderer også pizza fredag kveld, camping hele 
helgen, frokost og lunch lørdag/søndag, samt grillmat lørdag kveld.  
Det neste du gjør er å finne boksen til ponnien din. Flis hentes i containeren. 

Kiosk 
Vi har kiosk i hesteringen. Her kan du få kjøpt vafler, pølser, is, brus og litt godterier, samt at vi 
har en Braincoolermaskin som lager slush-drikke. Kiosken vil være åpen til følgende tider: 
Fredag: 16:00 – 21:00   Lørdag: 10:00 – 16:00   Søndag: 10:00 – 16:00 

Foring av ponniene 
Ponniene skal fores kl. 06:30 – 07:30 om morgenen og innen premieutdelingen kl. 18:00 på 
kvelden. Husk at ponniene skal ha ro når de spiser. 

Matservering 
Folket må også fores, og kafeteriaen vil være åpen lørdag og søndag til følgende tider: 
Frokost: kl. 07:00 – 09:00   Lunch: kl. 12:00 – 14:00 

Lørdag kveld ca. kl. 19:30 tennes grillene. I år har arrangøren valgt å stå for all grillingen. Det vil 
si at grillmaten er inkludert i prisen du/dere betalte ved påmelding. Det eneste du trenger å betale 
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selv er drikke til maten. Vi har flere ”kokker” som sørger for at du og dine skal bli gode og mette 
uten å måtte sloss for grillplass. Grillmaten består av pølser, koteletter, hamburgere + alt av 
tilbehør som salat, løk osv. osv. Det er ikke anledning til å ha med ”medbragt” mat å grille på de 
oppsatte grillene – vi er litt strenge på det for solidaritetens skyld. Regner med forståelse for dette! 

Ponnibokser 
Alle må sørge for å holde boksene rene og pene til enhver tid. Møkk tas vekk uten at hele boksen 
renskes for flis. Så spes det på med det som er nødvendig etter hvert. 

Det skal være ro rundt boksene kl. 21:00. 

Vi har fått tak i grinder til å sette foran de boksene med åpen løsning. Grindene er ikke akkurat 
tilpasset, men det går helt greit med litt velvilje og litt hjelp fra noen andre til å åpne og lukke 
grindene. 

NB! Før du forlater leiren på søndag skal boksen tømmes og rengjøres. På Jarlsberg er det innført 
bøter for urengjorte bokser på kr. 200,- så vær nøye så slipper du den kjedelige ekstrakostnaden. 

Aktiviteter 
Vi ønsker at alle skal ha en hyggelig opplevelse, også når det gjelder det utenomsportslige. For de 
aller minste har vi laget til et sted der de kan tegne og leke sammen. For de som ønsker å svette 
har vi nok av fotballer, Badminton, softball, boccia, volleyball. 

Vi starter travløp allerede fredag kveld kl. 20:30. Da skal nemlig de mest sportslige foreldrene 
være ”hest” og du kan være kusk, det kan bli skikkelig gøy. Fikk et forslag om at det kan være lov 
med pisk dette løpet, hva syntes du? Forbered deg i alle fall og få med deg mamma eller pappa. 

Brukthandel 
Vi har laget til en brukthandel butikk der det blir salg av brukt hest-/ponni utstyr. Har du spørsmål 
angående dette, kontakt Siv på tlf. 456 11713 

Workshop 
Lørdag kl. 09:00 – 10:00: 
Janne Rahd underviser om stell av ponni. Hva er viktig å gjøre med ponnien før løp, klargjøring av 
hest og utstyr, generell orden, stell av hest osv.  

Lørdag kl. 16:00 – 17:00: 
Bente Halland er spesialist på ponniens velvære og hvordan få ponnien til å slappe av etter løp og 
trening. Hun underviser i forskjellige uttøyningsteknikker (stretching) slik at ponnien ikke blir stiv 
og støl. 

Vi anbefaler alle å delta på disse undervisningene som er meget lærerike. 

Rekrutter 
Det er 17 rekrutter som har meldt sin ankomst. Er du en av disse bør du lese dette nøye. 

Lørdag skjer følgende: 
Etter tredje løp lørdag blir det samling i den ”gule bua” foran det store teltet i hesteringen. Her 
blir det litt teori, noen arbeidsoppgaver, henting av nummerdekken, og vi skal se filmen ”Skurt 
går i travskole”. 

Etter siste løp er ferdig avviklet skal vi ut å trene i løpsbanen. Er du under åtte år kan du ikke 
sitte i sulkyen alene – ta med deg mamma, pappa, eller en annen som er fylt 16 år. 
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Søndag skjer følgende: 
Dagen starter med løp for rekruttene kl. 11:00. Vi regner med at det kun blir to løp. 
Premieutdeling for rekruttene foretas i banen rett etter løpet. 

Offisiell leiråpning 
Kl. 11:45 vil leder i Vestfold Travforbund, Kjell Arne Arthurson åpne stevnet. 

Løpsavviklingen 
Lørdag starter første løp kl. 12:00 og siste løp ca. 14:30 
Søndag starter første løp kl. 11:30 og siste løp ca. 15:00 
Alle lørdagens løp er satt opp på forhånd, mens søndagens løp blir satt opp lørdag kveld. Da blir 
det ekstra spennende, og mer rettferdig i forholdt til neste dags løp! 

Det er Kurt Hella som er løpsreferent, mens Kjell Arne Arthurson tar seg av seiersintervjuene. 

Premiering 
Etter hvert løp skal vinneren, andre og tredje snu opp å returnere til sermoniplass for 
ekstrapremier. Vinneren får sløyfe, seiersdekken og blomster, mens andre og tredje får 
gavepremie fra løpsdagens hovedsponsor. Dette gjelder begge dager! 

Det blir felles premieutdeling lørdag kveld kl. 18:00 og det er like premier til samtlige startende da. 

Når det gjelder søndagens løp vil det ikke være felles premiering. Premien hentes når du leverer 
nummerdekkenet i vekta etter løpet. 

Sikkerhet 
Som for alle løp er det påbudt med sikkerhetsvest og hjelm. Dette gjelder like mye om du bare 
trener, varmer eller rir/kjører for kosens skyld. Ponnien skal ha slagreim og alt utstyr skal være i 
forskriftsmessig stand, som f. eks. hjulskydd på sulkyen. 

Vi har hatt et par uheldige episoder med hunder som har angrepet folk i hesteringen, blant annet 
fikk forbundssekretæren en stygg skade under JGP helgen. Derfor tillates ikke at hunder står alene 
i bånd ute, uten at eieren er tilstedet. Prøv derfor å få noen til å passe hunden hjemme.

 
Håper du og dine får en strålende helg på leieren, og ta med deg godt humør! har du spørsmål 
eller noe å klage på underveis, så ta det opp med en gang, så slipper vi masse prat og folk med 
dårlig humør. Løpene er viktig, men det sosiale er kanskje det aller viktigste på landsleiren - Husk 
at vi arrangerer dette for deg. 

Med vennlig hilsen 

Styret i 
Vestfold Travforbunds Ponniavdeling 
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Prisliste for de som ikke har betalt stevneavgift 

T-shirt ....................................................................  kr. 100,- pr. stk. 

Caps ......................................................................  kr. 75,- pr. stk 

Drikkeflaske............................................................  kr. 50,- pr. stk 

Frokost...................................................................  kr. 50,- pr. stk 

Lunch.....................................................................  kr. 100,- pr. stk 

Grillmat ..................................................................  kr. 150,- pr. stk 

Camping (telt/vogn) ................................................  kr. 250,- for helgen 

Kontaktpersoner hvis du lurer på noe underveis 

Hva Navn Telefon 

Leder Sadie Pedersen 993 58869 

Parkering i hesteringen Roar Fevang 928 55055 

Camping Ingar Trøim 934 63118 

Rengjøring Hanne Varild 408 71217 

Stevneveterinær Per Ole Tysland 901 11911 

Påmeldinger til leiren Ann-Sophie Myklebust 909 19026 

Bokser Nils Gjermundrød 934 63330 

Vekta Siv Kristiansen 456 11713 

Plass sjef Bjørn Gjermundrud 920 37330 

Sermoniplass Monica Fevang 928 55050 

Nattvakt Ingar Trøim 934 63118 

Bruktbutikk Siv Kristiansen 456 11713 

Rekruttene Sadie Pedersen 993 58869 

Kafeteriaen Heidi Hegna 958 75084 

Kiosk Hans-Petter Strandberg 911 91113 

Dommertårn Janne Radh 907 87266 


