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Finaler i Norsk Oaks
N.M. i Monté

Momarken travbane 
lørdag 22. oktober 2022

Anita Valstad Hagmann 
– lokal deltaker i NM!

Foto: hesteguiden.com
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Kjære NM-kusker og landsmøtedeltagere

Bjerke Travbanes Damegruppe ønsker alle «hestejenter» velkommen til NM
på Bjerke Travbane og landssamling på Thon Hotel Linne.

Det er 5. gang vi arrangerer NM for damer.

Årets NM er veldig spesielt, da vi har fått tildelt 4 løp fredag 16. september i
forbindelse med klasseløphelgen av DNT´s Jan Hedren og vi kan opplyse at
vi er 45 år. En spesiell takk til Knut Solli og Andre Ringlien på sportsavdel-
ingen på Bjerke Travbane, som har lagt alt så bra til rette for oss.

Vi ønsker at alle går ut på «tråkka» for å hylle avdelingsvinnerne og senere
når NM-mesteren skal kåres. Det skal vises på Bjerke Travbane at landets
damegrupper er på banen.

Så vil vi ønske at alle NM-kusker og landsmøtedeltagere får et hyggelig opp-
hold hos oss, både sportslig og sosialt.

Vi ønsker NM-kuskene lykke til!

Hilsen
Bjerke Travbanes Damegruppe
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Vi ønsker NM-kuskene lykke til!

Hilsen
Bjerke Travbanes Damegruppe
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Leder
Vi har igjen gleden av å ønske velkommen til vårt V75 stevne lørdag  
22. oktober. Etter kvalifiserings løpene 9. oktober, kan vi bl.a. se frem til  
to spennende finaler i våre to store løp for 3-års hoppene- Norsk Oaks!  
12 hopper i hver sin klasse, varmblods og kaldblods, skal kjempe om 
300.000, sølv, heder og ære. Deltakerne her er blant de beste i landet.  
Det samme kan vi si om 4-års hoppene som skal ut i Oaks Revansjene.  
I tillegg kan vi by på et riktig langløp. Det er ikke dagligdags med løp over 
4.140 meter, men det finner altså sted her på denne løpsdagen. Som i fjor 
er også Momarken dette året blitt tildelt norsk mesterskap i montè. Her 
skal 10 dyktige utøvere, alle jenter, kjempe om den gjeve tittelen. Amanda 
Robertsen er tittel forsvarer. Blir det en ny pokal, eller kan Momarkens egen 
Anita Valstad Hagmann stikke av med seieren? Spennende vil det bli. Vi har 
under stevnet i mange år hatt et godt samarbeide med Kreftforeningen. Det 
er intet unntak i år. Vi er også med under årets Rosa sløyfe-aksjon med ulike 
aktiviteter. Vi håper både publikum og de aktive er med og støtter opp om 
denne gode saken. Det vil helt sikkert bli folksomt her på Momarken denne 
lørdagen i oktober. Det kan være smart å bestille bord i god tid. Vi ønsker alle 
velkomne til et spennende travstevne, og ønsker alle aktive lykke til i løpene!

Momarken Toto AS

Lørdag 22. oktober • Kl. 13.00
Finaler i Norsk OaksFinaler i Norsk Oaks

Sport, spill og spenning med millioner i V75-pottenSport, spill og spenning med millioner i V75-potten
Ponniridning 13.00-16.00

Innendørs lekehjørne i spillehallen
N.M. i monté

Ramstadvn. 10, 1850 Mysen 
Tlf:  69 89 14 21
Mob: 48 20 99 34 (90 84 52 05) 

post@bilvulkan.no

Bil-Vulkan AS
ALT I DEKK

Våre sponsorer:

•

Lørdag 22. oktober kl. 12.30

Restaurant Karjolen
Stor varm og kaldmatsbuffet
Dessertbord inkl. kaffe
Dørene åpnes kl. 12.30

Pris kr. 395,- (eks. avgift) inkl. mat
Pris kr. 280,- (eks. avgift) eks. mat

V75
Lørdag 23. oktober

Restaurant Karjolen 
– endelig kan vi fylle salen!

Stor varm og kaldmatsbuffet

Dessertbord inkl. kaffe
Bordreservasjon/bestilling

Inngang og fri tilgang til buffet 
kr. 395,-(eks. avgift)

Arrangeres av

V75

Mail: reservasjon@epnorge.no / 69 89 70 00
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KjæreNM-kuskeroglandsmøtedeltagere

BjerkeTravbanesDamegruppeønskeralle«hestejenter»velkommentilNM
påBjerkeTravbaneoglandssamlingpåThonHotelLinne.

Deter5.gangviarrangererNMfordamer.

ÅretsNMerveldigspesielt,daviharfåtttildelt4løpfredag16.septemberi
forbindelsemedklasseløphelgenavDNT´sJanHedrenogvikanopplyseat
vier45år.EnspesielltakktilKnutSolliogAndreRinglienpåsportsavdel-
ingenpåBjerkeTravbane,somharlagtaltsåbratilrettefoross.

Viønskeratallegårutpå«tråkka»foråhylleavdelingsvinnerneogsenere
nårNM-mesterenskalkåres.DetskalvisespåBjerkeTravbaneatlandets
damegruppererpåbanen.

SåvilviønskeatalleNM-kuskeroglandsmøtedeltagerefårethyggeligopp-
holdhososs,bådesportsligogsosialt.

ViønskerNM-kuskenelykketil!

Hilsen
BjerkeTravbanesDamegruppe
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EIDSBERG KOMMUNE

EIDSBERG KOMMUNE

Tørkoppveien 2 | 1570 DILLING | Tlf. 692 65 530
EIDSBERG KOMMUNE

Vi takker våre sponsorer:

•

V75
Lørdag 22. oktober kl. 12.30

Restaurant Karjolen
Stor varm og kaldmatsbuffet
Dessertbord inkl. kaffe
Dørene åpnes kl. 12.30

Pris kr. 395,- (eks. avgift) inkl. mat
Pris kr. 280,- (eks. avgift) eks. mat

Vi takker våre sponsorer:

V75
Lørdag 23. oktober

Restaurant Karjolen 
– endelig kan vi fylle salen!

Stor varm og kaldmatsbuffet

Dessertbord inkl. kaffe
Bordreservasjon/bestilling

Inngang og fri tilgang til buffet 
kr. 395,-(eks. avgift)

Arrangeres av

Exclusive Design
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Samarbeide, suksess
og utfordringer!
 

- fra føll til Konge!
Møt menneskene bak denne hesten
gjennom hele hans karriere!

Veikle Balder
og

Momarken Toto AS
har gleden av å invitere til:

Temakveld i Restaurant Karjolen
Momarken fredag 21. oktober kl. 19.00

Som kjent har vi et av våre største travstevner påfølgende lørdag 22. oktober 
med bl.a. Norsk Oaks finalene, Oaks revansjene og N.M. i montè.

Våre temaer for kvelden vil være:

Odd Herakles Far og sønn Brenne!

Norsk Mesterskap i Montè!

Vi presenterer noen av deltakerne, 
samt får et innblikk i viktigheten 
av mangfoldet i hestesporten!
 

Hans Kristian Skubberud vil lede 
oss trygt gjennom temakvelden.
Det vil bli salg av enkle matretter samt drikke.
ENTRE: kr. 100,-.
Betaling via Vipps eller kontant.
Dette går i sin helhet til 
Rosa sløyfe-aksjon.

VELKOMMEN!
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Bli med og støtt opp om 
årets Rosa sløyfe-aksjon
Bli eier av et handlenett ved 
å betale kr. 100,- via VIPPS 
#594662

  Oktober kampanje!

Hele overskuddet går til Kreft-
foreningen. Vi har kun 50 handlen-
ett, så vær rask. Handlenettet kan 
kjøpes i Info.kosken i spillehallen 
eller på Momarken kontoret.
Betaling via Vipps eller kontant.

Takk for din støtte
!

VI STØTTER ROSA SLØYFE 

V75 GULLJACKPOT  
MED NORSKE OAKS-FINALER 

Norsk Rikstoto gir sitt bidrag ved å gi 10 prosent 
av VINNER- og PLASS-omsetningen i begge 
Oaks-finalene til Rosa sløyfe og kampen mot 
brystkreft.

Om brystkreft
Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer om lag 
3500 kvinner i Norge hvert år. 
 
Økt overlevelse
At overlevelsen ved brystkreft øker, har sammenheng med forbedrede metoder 
for utredning og behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammo- 
grafiscreening. Det er også jobbet mye med bevissthet hos kvinner, slik at når 
man får en forandring i brystet, går man til legen tidligere. 
 
Kilde: Kreftforeningen

Lørdag 22. oktober fra kl. 13.30

Se rikstoto.no/vinnersjanser | Hjelpelinjen.no | 18+
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Kjære NM-kusker og landsmøtedeltagere

Bjerke Travbanes Damegruppe ønsker alle «hestejenter» velkommen til NM
på Bjerke Travbane og landssamling på Thon Hotel Linne.

Det er 5. gang vi arrangerer NM for damer.

Årets NM er veldig spesielt, da vi har fått tildelt 4 løp fredag 16. september i
forbindelse med klasseløphelgen av DNT´s Jan Hedren og vi kan opplyse at
vi er 45 år. En spesiell takk til Knut Solli og Andre Ringlien på sportsavdel-
ingen på Bjerke Travbane, som har lagt alt så bra til rette for oss.

Vi ønsker at alle går ut på «tråkka» for å hylle avdelingsvinnerne og senere
når NM-mesteren skal kåres. Det skal vises på Bjerke Travbane at landets
damegrupper er på banen.

Så vil vi ønske at alle NM-kusker og landsmøtedeltagere får et hyggelig opp-
hold hos oss, både sportslig og sosialt.

Vi ønsker NM-kuskene lykke til!

Hilsen
Bjerke Travbanes Damegruppe
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Deltakere i NM Monté

Amanda Robertsen

Liv Pedersen

Anita Valstad Hagmann

Helene Kolle

Martine Finsand

Elisabeth Storetvedt
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Malin Berås

Maja Kanstad

Linda E. Larsen

Josefine Eilertsen

Momarken Travbanes hovedbank:
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www.momarken.no

VELKOMMEN TIL V75 STEVNE  
MED BL.A. OAKS FINALER OG 

NORGESMESTERSKAPET I MONTÉ!

OPPLEV ØSTFOLD Vi støtter N.M. i monte og    
travsporten på Momarken Travbane.

VISITØSTFOLD.NO

Foto: Momarken Travbane

Fjorårets N.M. deltakere – hvem sikrer seg pokalen i år ?


