
NORSK 
OAKS 2016

Momarken

For 3-årige hopper begge raser
Oaks-revansjen for 4-årige hopper 2017

1. premie Norsk Oaks 

300.000 kr
1. premie Norsk Oaks-revansjen 

100.000 kr

T R A V B A N E

Innmeldingsfrist: Senest 15. november 2015



Kvalifisering tirsdag 27. september 2016
2140 m. Autostart.
Seks faste premier: Kr. 30.000–15.000–10.000– 5.000–2.500–2.000.

Finale lørdag 8. oktober 2016
2140 m. Autostart. Seks faste premier. 
Sølvpokal til eier og oppdretter av seirende hest, 
kjøre- og stallmannspremie. Laurbærkrans. Seiersdekken.

Kvalifisering tirsdag 27. september 2016
2140 m. Autostart.
Seks faste premier: Kr. 30.000–15.000–10.000– 5.000–2.500–2.000.

Finale lørdag 8. oktober 2016
2140 m. Autostart. Seks faste premier.  
Sølvpokal til eier  og oppdretter av seirende hest, 
kjøre- og stallmannspremie. Laurbærkrans. Seiersdekken.

Norske og svenske 
kaldblodshopper         3 år

Norskfødte 
varmblodshopper         3 år



Deltagelse i Momarken Norsk Oaks finaler begrenses til 12 hester 
etter følgende regler:

Ved 2 forsøksavdelinger går de 6 beste til finale.
Ved 3 forsøksavdelinger går de 4 beste til finale.
Ved 4 forsøksavdelinger går de 3 beste til finale.
 
Rangering til kvalifiseringsløp skjer etter  
en egen ranking basert på både hestens  
grunnlag og poeng ved innmelding. For øvrig  
samme reglement som til DNTs Klasseløp. 

Sportrekning til kvalifiseringsløpene blir foretatt etter at 
starterklæring og fordeling av hestene er utført. 
Sportrekningen i kvalifiseringsløpene skjer maskinelt.

Sportrekning i finalen skjer ved at kjørerne velger spor etter 
plassering og best totaltid i kvalifiseringsløpene. 
Ved lik totaltid og plassering er det loddtrekning om valgnr.  
som gjelder.

Norsk Oaks-revansjen 2017
Ingen kvalifisering, uttak på poeng. Distanse: 1640 m. Autostart.
Vinneren av Norsk Oaks-finalene 2016 har friplass i revansjen 2017.

KVALIFISERINGSREGLER:

Anbefalt avFølg oss på

www.agria.no  @agrianorge  

En god forsikring består av kunnskap og engasjement

Godt utstyr er viktig for å forebygge skade og fremme prestasjoner. En god forsikring 
hjelper deg med å kunne gi hesten din den beste veterinærbehandlingen. De er 

utformet slik at du kan sette sammen den forsikringen som 
passer deg og hesten din best.

Forsikringsagent hest 

Majken Amundsen
Tlf. 977 67 330
majken.amundsen@ombud.agria.no



Styret i Momarken Toto A/S forbeholder seg retten til å innstille 
løpene innen 01.06.2016, i så fall blir innskudd tilbakebetalt.   
Styret kan også forlenge innmeldingsfristen. Norskregistrerte 
hester blir automatisk trukket fra deres hesteierkonto i D.N.T.  
For svenskregistrerte hester sendes regning via S.T.

1. termin pr. 15. november 2015 kr.   800,–
2. termin pr. 31. januar 2016 kr. 1.000,–
3. termin pr. 31. mai 2016 kr. 1.200,–
Starterklæringsavgift i kvalifiseringsløpene kr. 2.000,–
4. termin Oaksrevansjen 31. januar  2017 kr. 1.500,–

Viktig informasjon!
Innmelding er bindende inntil skriftlig 

oppsigelse før terminforfall.
1., 2. og 3. termin og 

4. termin Oaksrevansjen blir etter 
forfall belastet DNT’s hesteeierkonto.

Forfalte terminer må betales!

Innmelding:  
 Norsk Oaks år 2016
 senest 15. november 2015

Til: Momarken Toto A/S, Postboks 174, 1851 Mysen
 Tlf. 69 89 80 01 
 E-mail: inger.lund@rikstoto.no
 Fra Sverige + 47 69 89 80 01 N

r1
 T

ry
kk

 G
re

fs
lie

, 6
9 

89
 8

3 
00

Meld gjerne 
skriftlig,

mail eller 
brev


