Velkommen til Veikle Balders Landsfinale på Biri 11.-12.oktober 2019.

Velkommen til kaldblodshelga på Biri!
I år får de fleste utstillere og hesteeiere dette velkomstbrevet og landsfinalekatalogen
forhåndstilsendt pr. mail. Katalogen i papirformat får dere utdelt ved innregistrering av unghesten på
utstillingskontoret (vekta).
Vi setter stor pris på at så mange ønsker å delta, idet hele 50 unghester er påmeldt, herav 29 hingster
og 21 hopper. Vi gleder oss til å møte dere alle på Biri.
Mye av informasjonen i dette brevet har dere fått før, men det skader ikke å gjenta litt.
Utstillingen vil bestå av en eksteriørbedømmelse og en travprøve. Eksteriørbedømmingen blir som på
en vanlig utstilling. I travprøven skal hestene løpe 1000m, med tidtaking siste 500. I likhet med i fjor,
blir travprøven poengsatt. Det er ikke farten som er det viktigste. Viktigere er hestens travmekanikk,
og vektlegging av at den har et rent, veivinnende og rytmisk trav. Dommerne vil kunne trekke 1-3
poeng ved urent/urytmisk trav. Det er derfor viktig at utstiller forbereder hesten sin godt, og at
kusken ikke kjører over hestens prestasjonsevne. Utstyr til travprøven må medbringes. Veikle Balder
ønsker, av sikkerhetsmessige grunner, at travprøven utføres med langvogn og slagreim og kusken
MÅ bruke hjelm. Vi har delt opp travprøven tidsmessig for hingster og hopper, for å slippe så mye
venting med unge og urutinerte hester. Dere kjører tre og tre fortrinnsvis i katalognummerrekkefølge, men om noen skal ha samme vogn eller kusk, så er det bare å bytte. Det slippes opp tre
og tre hester fra oppsamlingsvolten. Vi oppfordrer til at dere kjører i samlet felt de første 500m. Husk
å bruke tildelt nummerdekken. Se liste i katalogen. Det er også påbudt med hjelm ved mønstring av
hesten for hånd.
Samlet oppstilling av alle hestene og premieutdeling vil i år foregå på fredag ettermiddag. Det velges
ut 6 hester i hver klasse som går videre til en kvalitetsmønstring/semifinale på lørdag formiddag. Alle
disse vil få pengepremier. Av disse går så 3 hingster og 3 hopper videre til en finale og rangeres i
kvalitet. I en superfinale til slutt, mellom spisshingsten og spisshoppa, skal Landsfinalens beste
kaldblods 2-åring kåres. Den belønnes med DNTs sølvpokal. For øvrig premiering, se katalogen.
Det høye antall påmeldte er svært hyggelig, samtidig som det setter oss som arrangør på prøve. Alle
hestene skal ha en grundig og rettferdig vurdering av både eksteriør og travprøve. Tidsskjemaet bør
følges, så det er viktig å ha hesten klar når det er deres tur. Veikle Balder ønsker å få mulighet til å
fotografere alle utstilte hester; vi oppfordrer derfor alle til å møte på angitt fotoplass direkte etter
visningen. Med et stort antall hester, hingster og hopper, er det viktig å utvise stor aktsomhet i
stallområdet. Ta hensyn og vær forsiktig, slik at vi unngår skade på folk, hest og utstyr.

For orden skyld minner vi om innmeldingsavgiften på kr 400, og ber om at de som ikke har betalt
enda, gjør det snarest til vår konto 2050.31.83006.

Tidsskjema: Endringer i tidsskjemaet kan forekomme, følg med over høyttaler
Fredag 12.okt: (Kåring av kaldblodshingster foregår parallelt)
07.30 – 08.00. Registrering i vekta.
Ta med hestepass/ vaksinasjonsattest. Her får dere nummerbrikker,
samt «ID-kort» til dere selv. Nummerdekken til travprøven deles ut til hestene i stallområdet.

08.05.

Informasjon til utstillere.
Ved stall 2 på Mjøssiden gis det informasjon om dagen til utstillere.
08.30.
Visning i ring 1 og 2.
For eksakte tider, se detaljert tidsskjema i katalogen.
Endringer kan forekomme. Alle hester skal fotograferes; enten før, eller rett etter visning.
Ca 14.00. Travprøve 1000m.
Hoppene starter først, ca. 14.00 og hingster ca. kl 14.30.
Hestene samles ved oppsamlingsvolten, og tre og tre hester slippes opp i banen for
travprøve. Kjør fram til målområdet og vend opp hestene omtrent samtidig. Linjestart.
Ca 17.00. Oppstilling, presentasjon og premiering. Hingster først, deretter hopper.
6 hingster og 6 hopper går videre til semifinale lørdag formiddag.
Utdeling av TGN`s gavepremie til beste mønstrer.
19.30.

Bankett i Biri Travbanes restaurant.
Middag og sosialt samvær. Kaldblodsquiz.
Meny: Langtidsbakt elgbiff m/honninglasserte rotgrønnsaker, Saltbakte poteter,
Kjøkkensjefens viltsaus, Hjemmelagde elgkarbonader (de yngre). Dessert: Multefromasj.
Is til barna. Pris kr 300. Betales ved ankomst (kort, Vipps eller kontant). OBS Påmelding til
Biri Travbane bjorg.elsberg@rikstoto.no eller tel 61187885 senest mandag 7/10 kl 0900!

Åpen Pub på Honne på kvelden

Lørdag 13. oktober:
Ca.10.30. Semifinale og Finale.
1) Kvalitetsmønstring av semifinalistene – 12 utvalgte hester, 6 hingster og 6 hopper.
2) Finale med 3 hingster og 3 hopper som rangeres i kvalitet. Fotografering.
3)Til slutt en superfinale mellom spisshingst og spisshoppe. Landsfinalens beste unghest
kåres. Vinneren tildeles DNT`s sølvpokal.
De som ankommer torsdag må bruke boksplass som anvist på oppslagstavla ved stallene og ved
porten. Alle hester får en egen boks, som er merket ved navn. Hesten må være ute av boksen og
boksen vel rengjort til senest kl 09.00 lørdag morgen. Spon finnes på Biri. Fôr og vannbøtte/krybber
må dere ta med. For beskrivelse av utstillingsreglement og hvordan man mønstrer hesten korrekt, se
www.nhest.no under “utstilling”. Husk også pass, utstyr til travprøven, hodelag til visning (med
lange, delte tøyler) og hjelm til mønstring!
Kun få rom igjen på Honne, så vær rask med å bestille. Finnes også alternativ overnatting.
Velkommen både to og firbeinte!
Vennlig hilsen Utstillingskomiteen i Veikle Balder ved Målfrid Vatne tel 90716901
post@veiklebalder.no

