
Norsk 
oaks 2012

Momarken

For 3-årige hopper begge raser
oaks-revansjen for 4-årige hopper 2012

1. premie Norsk oaks 

250.000 kr
1. premie Norsk oaks-revansjen 

100.000 kr

T r a v b a n e

Innmeldingsfrist: senest 8. desember 2011



kvalifisering tirsdag 2. oktober 2012
2140 m. Autostart om mulig.
Seks faste premier: Kr. 30.000–15.000–10.000– 5.000–2.500–2.000.

Finale lørdag 13. oktober 2012
2140 m. Autostart. Seks faste premier. 
Sølvpokal til eier og oppdretter av seirende hest, 
kjøre- og stallmannspremie. Laurbærkrans. Seiersdekken.

kvalifisering tirsdag 2. oktober 2012
2140 m. Autostart om mulig.
Seks faste premier: Kr. 30.000–15.000–10.000– 5.000–2.500–2.000.

Finale lørdag 13. oktober 2012
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 følgende mønster: 
Hestene blir rangert etter en egen ranking basert på hestens 
grunnlag ved starterklæring. Hest som rangeres som nr. 1, 
går til avd. 1, hest som rangeres som nr. 2, går til avd. 2 osv, 
deretter omvendt ordning. Dersom hester oppnår  
samme ranking basert på grunnlag, blir beste plassering 
i siste start, deretter nest siste start osv. avgjørende for den 
innbyrdes rangeringen hestene imellom. 
Dersom dette er også likt, foretas loddtrekning

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 2013
Ingen kvalifisering, uttak på poeng. Distanse: 1640 m. Auostart.
Vinneren av Norsk Oaks-finalene 2011 har friplass i revansjen 2012.

kvalIFIserINgsregler:



Styret i Momarken Toto A/S forbeholder seg retten til å innstille 
løpene innen 01.06.2012, 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.C.

1. termin pr. 8. desember 2011 kr.   600,–
2. termin pr. 31. januar 2012 kr. 1.000,–
3. termin pr. 31. mai 2012 kr. 1.200,–
Starterklæringsavgift i kvalifiseringsløpene kr. 2.000,–
4. termin Oaksrevansjen 31. januar  2013 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 2012
 senest 8. desember 2011

Til: Momarken Toto A/S, Postboks 174, 1851 Mysen
 Tlf. 69 89 80 01 – fax 69 89 26 35
 E-mail: inger.lund@rikstoto.no
 Fra Sverige + 47 69 89 80 01 – fax +47 69 89 26 35 ??
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Meld gjerne 
skriftlig,
mail, fax

eller brev


