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NORSK

KALDBLODS

Prop. 1 – ØSTFOLDPOKALEN
For alle 3-15-årige svenske, norske og finske kaldblods. 
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 1.100.001 kr., 
40 m. ved 1.800.001 kr. 
Premier: 150.000-75.000-35.000-20.000-15.000-(10.000) kr.
Minimum fire svensktrente respektive fire norsktrente hester er
sikret plass i dette løpet. 

VARMBLODS

Prop. 2 – KLASS II (kval i svensk divisjonsystem) 
For 3-12-årige hingster og vallaker 46.061 - 184.240 kr. 
Også for 3-10-årige hopper 46.061 - 184.240 kr. 
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2140 m. Autostart. 
Premier: 125.000-60.000-30.000-20.000-10.000-(10.000) kr. 
Minimum fire svensktrente respektive fire norsktrente hester 
er sikret plass i dette løpet. Finale på Solvalla lørdag 1. april. 
OBS: Utenlandstrente hester importert fra USA som skal 
konkurrere i Norge belastes i Norge med 200 000 NOK i 
minstegrunnlag, hvilket blir regulert i forbindelse med innmelding
av denne løpsdagen! 

Prop 3 – KLASS I (kval i svensk divisjonsystem) 
For 3-10-årige hopper 184.241 - 368.480 kr. 
Også for 3-12-årige hingster og vallaker 184.241 - 368.480 kr.
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2140 m. Autostart. 
Premier: 125.000-60.000-30.000-20.000-10.000-(10.000) kr.
Minimum fire svensktrente respektive fire norsktrente hester 
er sikret plass i dette løpet. Finale på Solvalla lørdag 1. april. 

Prop 4 – BRONSDIVISIONEN (kval i svensk divisjonsystem) 
For 3-10-årige hopper 368.481 - 736.960 kr. 
Også for 3-12-årige hingster og vallaker 368.481 - 736.960 kr.
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2640 m. Autostart. 
Premier: 125.000-60.000-30.000-20.000-10.000-(10.000) kr.
Minimum fire svensktrente respektive fire norsktrente hester er
sikret plass i dette løpet. Finale på Solvalla lørdag 1. april. 

Prop 5 – HOPPELØP 
For alle 3-12-årige hopper. 
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 575.001 kr. 
Premier: 125.000-60.000-30.000-20.000-10.000-(10.000) kr. 
Minimum fire svensktrente respektive fire norsktrente hester 
er sikret plass i dette løpet. 

Prop 6 – SILVERDIVISIONEN (kval i svensk divisjonsystem) 
For 3-10-årige hopper 368.481 - 1.381.800 kr. 
Også for 3-12-årige hingster og vallaker 368.481 - 1.381.800 kr.
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2140 m. Autostart. 
Premier: 150.000-75.000-35.000-20.000-15.000-(10.000) kr.
Minimum fire svensktrente respektive fire norsktrente hester er
sikret plass i dette løpet. Finale på Solvalla lørdag 1. april. 

Prop 7 – STEINLAGERS ÆRESLØP (kval i svensk Gulddivisjon) 
For 3-10-årige hopperminst 368.481 kr. 
Også for 3-12-årige hingster og vallaker minst 368.481 kr.
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
1640 m. Autostart. Maks 10 startende. 
Premier: 250.000-125.000-60.000-30.000-15.000-(10.000) kr. 
Arrangøren forbeholder seg retten til å eventuelt ta ut inntil to
deltakere. Minimum fire svensktrente respektive fire norsktrente
hester er sikret plass i dette løpet. Finale på Solvalla lørdag 1. april.

Prop 8 – STAYERLØP 
For 3-12-årige høyest 1.250.000 kr. 
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
3140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 125.001 kr., 
40 m. ved 250.001 kr., 60 m. ved 500.001 kr. 
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr. 

Prop 9 
For 3-12-årige 20.000 - 70.000 kr. 
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2140 m. Autostart. 
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(3.000) kr. 

Prop 10 
For 3-12-årige 70.001 - 150.000 kr. 
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
1640 m. Autostart. 
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(3.000) kr. 

Prop 11 – STALLANSATTE-KAMPEN 
For 3-12-årige 150.001 - 325.000 kr. 
Kjørt av seks forhåndsuttatte svenske lærlinger og seks 
forhåndsuttatte norske stallansatte. 
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2140 m. Autostart. 
Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. 
samt 2.000 kr til øvrige fullførte som ikke er diskvalifisert. 
REGLER: Trenere kan etter overenskommelse med forhåndsuttatt
kusk melde denne som kusk. For øvrige skjer trekning, 
fortrinnsvis på hester trent i samme land som kusken kommer
fra. Hestene uttas etter startpoeng. 

Prop 12 – MONTÉKAMPEN 
For 4-12-årige minst 200.001 kr. 
Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 
2140 m. Monté. Autostart. Maks 10 startende. 
Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. 
Startberettigede i dette løpet er i utgangpunktet de fem (5) norske
ekvipasje (trener og rytter) samt de fem (5) svenske (trener og
rytter) med høyest startpoeng, totalt tio (10) startende ekvipasje. 

Innmelding: søndag 12. mars innen kl. 08:30.
Starterklæring: søndag 12. mars kl. 11:00-12:00.
Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening,
skal meldes innen kl. 09:00 siste hverdag før ordinær innmeldingsfrist.
Tlf. innmelding/starterklæring: 815 11 225. Hester i svensk trening meldes
til ST via travsport.se eller på telefon +46 8 627 21 00, senest fredag 10.
mars kl. 09:00. Hester som starter senest lørdag 11. mars har fortrinn til
start denne løpsdagen. Meldt er meldt og mørk sportrekning gjelder i alle
løp denne dagen, hvis ikke annet er beskrevet i proposisjonen.
Transporttilskudd ifølge V75-bestemmelser utbetales i alle løp.
Start 1. løp: Kl. 14:45
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SVENSK

Startanmälan: senast fredag 10 mars kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Svensktränade hästar kan strykas bort fram till söndag 12 mars 
kl 08.00 - 09.00 på telefon 0047 815 11 225. 
Komplettering kuskar/ryttare: senast söndag 12 mars kl.12:00. 
Kuskkompletteringen sker söndag 12 mars kl 11.00 - 12.00 på telefon 
till Norge på 0047 815 11 225. Anmälan för svensktränade hästar ska 
ske senast fredag 10 mars kl 09.00 på travsport.se alternativt på telefon 
08 - 627 21 00.
Poäng och startsumma räknas per lördag 11 mars kl 24.00. 
Halvrad är tillåten, men hästar som startar senast lördag 11 mars 
har företräde till start.
Propositionsgränserna och prispengarna anges i svenska kronor 
enligt UET:s omräkningskurs för 2017. Prispengarna utbetalas enligt den
kurs som gäller utbetalningsdagen.
Körsvenskrav i prop 1 - 7 denna dag: Minst 300 lopp i karriären varav minst
1 lopp senaste 8 månaderna eller för licensinnehavare som kört färre än
300 lopp i karriären ska man har kört minst 8 lopp senaste 8
månaderna.Transportbidrag enligt svenska V75-regler 
utbetalas av ATG för svensktränade hästar i prop 1 - 7, om avståndet enkel
väg är mer än 300 km. Transportsträckan beräknas från hästens
hemmabana till Momarken.
Första start kl. 14:45

KALLBLODIGA

Prop. 1 – ÖSTFOLDPOKALEN
3-åriga och äldre svenska, norska och finska kallblodiga. 
2140 m. 
Tillägg 20 m vid vunna 1.194.051 kr, 40 m vid 1.953.901 kr.
Pris: 162.825-81.413-37.993-21.710-16.283-(10.855)-(10.855) kr.
Minst fyra platser är garanterade för norsktränade 
respektive svensktränade hästar.

VARMBLODIGA

Prop. 2 – KLASS II, FÖRSÖK 6 I MEETING 2 
(Final Solvalla 1 april 2017)
3-åriga och äldre 50.001 - 200.000 kr.
2140 m. Autostart.
Pris: 135.688-65.130-32.565-21.710-10.855-(10.855)-(10.855) kr.
Minst fyra platser är garanterade för norsktränade 
respektive svensktränade hästar.

Prop. 3 – KLASS I, FÖRSÖK 6 I MEETING 2
(Final Solvalla 1 april 2017)
3-åriga och äldre 200.001 - 400.000 kr.
2140 m. Autostart.
Pris: 135.688-65.130-32.565-21.710-10.855-(10.855)-(10.855) kr.
Minst fyra platser är garanterade för norsktränade 
respektive svensktränade hästar.

Prop. 4 – BRONSDIVISIONEN, FÖRSÖK 6 I MEETING 2
(Final Solvalla 1 april 2017)
3-åriga och äldre 400.001 - 800.000 kr.
2640 m. Autostart.
Pris: 135.688-65.130-32.565-21.710-10.855-(10.855)-(10.855) kr.
Transportbidrag enligt V75-lopp.
Minst fyra platser är garanterade för norsktränade 
respektive svensktränade hästar.

Prop. 5 – STOLOPP
3-åriga och äldre ston 
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 624.164 kr.
Pris: 135.688-65.130-32.565-21.710-10.855-(10.855)-(10.855) kr.
Minst fyra platser är garanterade för norsktränade 
respektive svensktränade hästar.

Prop. 6 – SILVERDIVISIONEN, FÖRSÖK 6 I MEETING 2
(Final Solvalla 1 april 2017)
3-åriga och äldre 400.001 - 1.500.000 kr.
2140 m. Autostart.
Pris: 162.825-81.413-37.993-21.710-16.283-(10.855)-(10.855) kr.
Minst fyra platser är garanterade för norsktränade respektive
svensktränade hästar.

Prop. 7 – STEINLAGERS ÄRESLÖP - GULDDIVISIONEN,
FÖRSÖK 6 I MEETING 2 (Final Solvalla 1 april 2017)
3-åriga och äldre lägst 400.001 kr.
1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 271.375-135.688-65.130-32.565-16.283-(10.855)-(10.855) kr.
Minst fyra platser är garanterade för norsktränade respektive
svensktränade hästar. Arrangören förbehåller sig rätten att
eventuellt dela ut två wildcard i loppet.

Prop. 8 – STAYERLOPP
3-åriga och äldre högst 1.356.875 kr.
3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 135.689 kr., 
40 m vid 271.376 kr., 60 m vid 542.751 kr.
Pris: 54.275-27.138-16.283-10.855-6.513-(4.342)-(4.342) kr.

Prop. 9
3-åriga och äldre 21.710 - 75.985 kr.
2140 m. Autostart.
Pris: 32.565-16.283-9.770-6.513-4.342-(3.257)-(3.257) kr.

Prop. 10 
3-åriga och äldre 75.986 - 162.825 kr.
1640 m. Autostart.
Pris: 32.565-16.283-9.770-6.513-4.342-(3.257)-(3.257) kr.

Prop. 11 – LÄRLINGSKAMPEN
3-åriga och äldre 162.826 - 352.788 kr., 
körda av C- eller E- licensinnehavare. 
Sex norska lärlingar och sex svenska lärlingar som är uttagna av
respektive centralförbund. Uttagna lärlingar presenteras i
propositionen på travsport.se.
2140 m. Autostart.
Pris: 43.420-21.710-13.026-8.684-5.428-(4.342)-(4.342) kr.
Samt 2.171 kr till övriga som inte är diskvalificerade.
Regler: Tränare kan efter överenskommelse med uttagen 
kusk anmäla denne som körsven. För övriga sker lottning, 
företrädesvis på häst tränad i samma land som kusken 
kommer ifrån. Hästarna uttages efter startpoäng.

Prop. 12 – MONTÉKAMPEN
4-åriga och äldre lägst 217.101 kr. 
2140 m. Monté. Autostart. 10 startande.
Pris: 43.420-21.710-13.026-8.684-5.428-(4.342)-(4.342) kr.
Startberättigade i detta lopp är i första hand fem norska ekipage
(tränare och ryttare) och fem svenska ekipage (tränare och
ryttare) med högst startpoäng. Totalt tio startande ekipage.
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REKORDHØYE 2,6 MILL. 
I PENGEPREMIER

PROP. 2,3, 4 OG 6 GJELDER 
SOM UTTAKNING TIL 

V75-FINALENE 
PÅ SOLVALLA LØRDAG 1. APRIL

PROP. 7, STEINLAGERS ÆRESLØP, 
ER FORSØK TIL 

GULDDIVISJON-FINALEN 
PÅ SOLVALLA 1. APRIL

TAKK TIL VÅRE 
SPONSORER OG ØVRIGE 
SAMARBEIDSPARTNERE!

FØLG OSS PÅ
WWW.MOMARKEN.NO

Momarken 
gjennomførte en 

stor baneforbedring 
i juli 2016!

Etter åpningsstevnet 2. august uttalte kuskene: 
(ref. Trav og Galopp–Nytt 4. august)

Eirik Høitomt: 
“Svingene var veldig bra. Vi kusker får en 

behagelig tur rundt svingene.“

Cato Antonsen: 
“Langt bedre doseringer enn før. Forholdene er
blitt mye bedre. Det merket jeg allerede den

første dagen jeg testet banen.“

Kristine Kvasnes: 
“Dette var en helt annen verden for hestene.

Veldig fornøyd!“

Hans Christian Holm: 
“Nå er det ordentlig profil på banen, 

slik alle baner bør være. 
Det er helsemessig fordel for hestene.“

Velkommen til nye Momarken!
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