
 

 
GENERELL INFORMASJON –  

BJERKEMOT 2019 
 

Kontakt personer: 
Stevneleder: Anine Lundh – 92431558 (inkl innsjekking) 
Sekretariat: Anette Hanseid – 90781747 (strykninger meldes hit) 
 
Dommere: 
Ingibergur Árnason     Sindri Sigurdursson      Mathilde Hjort     Anne Pedersen (tølt) 
 
Speakere: 
Nina Randklev – Ine Smedbakken – Kristin Hauge - Anine Lundh 
 
Innsjekking: 
Kl 14.00 ‐ 18.00 fredag 23. august. Eventuell annen tid må avtales på forhånd. 
NB: Ved innsjekking må det fremvises hestepass med godkjente vaksiner 
(veterinærattest godtas ikke) og utfylt egenerklæring FØR hesten tas av transporten. 
 
Oppstalling: 
I gjestestallene på Bjerke Travbane, boksene fordeles på forhånd. Alle boksene har 
dør. 
NB: ALLE må ha med eget høy eller silage. Det vil bli fôret når stallene åpner kl 
06.00 lørdag og søndag morgen dersom dette legges klart foran hestens boks. 
Kraftfôr vil ikke bli fôret og skal heller ikke oppbevares i stallene (evt kan det lukkes 
inn i stevneskap etc).  
Husk vannbøtte!  
Det skal være ro i stallen etter kl 22.00. 
 
Det er kiosk på stevneplassen hvor det selges pølser, toast, kaker, brus, kaffe og 
annet. 
 
Hest i Fokus vil ha stand på stevneplassen lørdag og søndag. 
 

 
NB! 
Bjerke Travbane er meget nøye på at det er ryddet godt opp i stallene ved 
stevneslutt! ALL flis skal ut av boksene og det må kostes nøye! Det vil bli 
ettersendt straffegebyr på kr 500,- til dem som reiser fra ikke rengjort boks. 
 
Stevnestart: 
Fredag kl 17.00. 
 
 



 
 
Startlister: 
 
Det henges opp oppdaterte lister på plassen fredag. Disse kan avvike fra dem som 
ligger på nett, så ta en titt! Følg forøvrig med på speakers anvisninger. 
 
 
Klasser: 
 
Se egen informasjon om hvordan de ulike klassene skal ris. 
 
Annet: 
Hengere skal parkeres nedover til venstre for innsjekkingen og ikke utenfor 
gjestestallene. Automatiske bommer på området skal ikke passeres uten tillatelse 
(gjelder ikke dommere og utstillere som skal til indre bane).  
 
Stevneveterinær: 
Bjerke Dyrehospital – Telefon: 22956010 (24t akuttvakt) 
 
Tidsskjema legges ut på hjemmesiden www.gandur.no på onsdag kveld 21.aug. 
Startlister og dugnadsliste legges ut torsdag 22.aug. 
 
 

Husk å ta med eget høy/silage. 
 

Velkommen til Bjerkemót! 

http://www.gandur.no/

