
Mesterskaber på Bornholm 2018     
 

Hellisens 3 års Mesterskab 

Tirsdag 18. september 2018 

For heste født i 2015. 1820 meter autostart 

Præmiesum: 20.000 kr. (10.000-5.000-2.500-1.500-1.000) 

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, opdrætter og staldmand. Dækken og krans 

Indskud:  Anmeldelse 1. juni  100 kr. 

 25. juli   100 kr. 

 Ved start   200 kr. 

Pointberegning: Mandag 10. september - Afmeldelse skal ske før lodtrækning.  

Lodtrækning om startspor: Tirsdag 11. september 

Mulighed for efteranmeldelse frem til 19. august mod indskud på 750 kr. 

Løbet gennemføres ved minimum 5 startanmeldte heste. Maximum 10 startende. 

Hestene udtages efter DTC’s regler for større løb.  

 

Knud Jensen & Søns 4 års Mesterskab 

Tirsdag 24. juli 2018  

For heste født i 2014. 2440 meter autostart 

Præmiesum: 25.000 kr. (12.500-6.250-3.150-1.850-1.250) 

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, opdrætter og staldmand. Dækken og krans 

Indskud: Anmeldelse 1. maj   100 kr. 

 25. juni   100 kr. 

 Ved start   200 kr. 

Pointberegning: Mandag 16. juli - Afmeldelse skal ske før lodtrækning.  

Lodtrækning om startspor: Tirsdag 17. juli 

Mulighed for efteranmeldeles frem til 24. juni mod indskud på 750 kr. 

Løbet gennemføres ved minimum 5 startanmeldte heste. Maximum 12 startende. 

Hestene udtages efter DTC’s regler for større løb.  

 

 

 

Færgens Hoppemesterskab 

Tirsdag 10. juli 2018 

For 3 årige og ældre hopper. 2440 meter autostart 

Præmiesum: 20.000 kr. (10.000-5.000-2.500-1.500-1.000) 

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og staldmand. Dækken og krans 

Indskud: Anmeldelse 1. maj  100 kr. 

 25. juni   100 kr. 

 Ved start   200 kr. 

Pointberegning: Mandag 2. juli - Afmeldelse skal ske før lodtrækning.  

Lodtrækning om startplads: Tirsdag 3. juli 

Mulighed for efteranmeldelse frem til 10. juni mod indskud på 750 kr. 

Løbet gennemføres ved minimum 6 startanmeldte heste. Maximum 12 startende. 

Hestene udtages efter DTC’s regler for større løb.  

 

 

 



Nordvig Montémesterskab  

Tirsdag den 31. juli 2018 

For 4 årige og ældre heste. 2440 meter autostart 

Præmiesum: 15.000 kr. (7.500-3.750-1.900-1.100-750) 

Ærespræmie til vinderens ejer, rytter og staldmand. Dækken og krans 

Indskud:   Anmeldelse 1. juni  100 kr. 

Ved start    200 kr. 

Pointberegning: Mandag 23. juli - Afmeldelse skal ske før lodtrækning.  

Lodtrækning om startplads: Tirsdag 24. juli.  

Mulighed for efteranmeldelse frem til 1. juli mod indskud på 500 kr. 

Løbet gennemføres ved minimum 6 startanmeldte heste. Maximum 10 startende. 

Hestene udtages efter DTC’s regler for større løb.  

 

 

Rønne Revision Bornholmsmesterskab 

Søndag 19. august 2018 

For 3 årige og ældre heste. 2440 meter autostart 

Præmiesum: 50.000 kr. (25.000-12.500-6.250-3.750-2.500) 

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og staldmand. Dækken og krans 

Indskud: Anmeldelse 1. juni  200 kr. 

 25. juli   200 kr. 

 Ved start   400 kr. 

Mulighed for efteranmeldelse frem til 19. juli mod indskud på 1.000 kr.  

Løbet gennemføres ved minimum 6 anmeldte heste. Maximum 10 startende. 

 

Der køres udtagelsesløb onsdag den 8. august, såfremt der anmeldes min. 16 heste til start.  

Køres der 2 udtagelsesløb forpligter de 4 bedste placerede fra hvert løb sig til finalen og ved 3 

udtagelsesløb forpligter de 3 bedste sig fra hvert løb (ved dødt løb er det hesten med flest point på 

anmeldelsesdagen der kvalificerer sig.) og der udpeges 2 Wildcards ved 2 udtagelsesløb og 1 ved 3 

udtagelsesløb af Bornholms Travselskab. Der anmeldes til udtagelsesløbene onsdag den 1. august 

senest kl. 9.30.  

Startspor: Den hurtigste vinder vælger spor først, herefter næst hurtigste vinder, herefter hurtigste 

2. hest etc.  Wildcards vælger spor sidst efter lodtrækning. Valg af startspor sker onsdag den 8. 

august efter sidste løb. 

 

Såfremt der ikke køres prøver:  

Pointberegning: Tirsdag 7. august - Afmeldelse skal ske før lodtrækning.  

Lodtrækning om startplads: Onsdag 8. august. Hesten med flest point trækker lod først etc. 

 

Hestene udtages efter DTC’s regler for større løb.  

 

 

Evt. tvivlsspørgsmål vedrørende mesterskaber på Bornholm afgøres af Bornholms Travselskab og 

Dansk Hestevæddeløbs Sport & Udvikling. 
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