
 

Norgesmesterskap varmblod/kaldblod  
Tittelforsvarer er direkte kvalifisert. Deretter deltar de syv med høyest startpoeng av innmeldte. 
Øvrige plasser tildeles av DNT i samarbeide med arrangørbanen. Maks 12 startende.  

 
Representasjonsløp utland hester  
 
Gjelder følgende mesterskap i regi UET:  
 
European Championship 3-years old (EM for 3 åringer – ikke vallaker)  
Hvert land tilknyttet UET kan stille med inntil tre representanter i løpet. Unntak er arrangørlandet 
som kan fylle opp feltet med egne hester,hvis det blir ledige plasser. (Se egne UET regler.)  
 
UET Grand Prix 4-year old (Europaderby 4-åringer – ikke vallaker – innskuddsløp)  
Løpet er åpent for europeiskfødte hingster/hopper (ikke vallaker) som hvert medlemsland har betalt 
innmeldingsavgift for. Deretter har innskudd blitt fulgt opp frem til innmelding kvalifisering. (Se egne 
UET regler for løpet. Dette gjelder også transporttilskuddet som avviker fra DNT sitt faste opplegg).  
 
European Championship 5-years old (EM for 5 åringer – ikke vallaker)  
Hvert land tilknyttet UET kan stille med inntil tre representanter i løpet. Unntak er arrangørlandet 
som kan fylle opp feltet med egne hester, hvis det blir ledige plasser. (Se egne UET regler.)  
 
European Championship for mares (EM hopper)  
Hvert land tilknyttet UET kan stille med inntil tre representanter I løpet. Unntak er arrangørlandet 
som kan fylle opp feltet med egne hester, hvis det blir ledige plasser. (Se egne UET regler.)  
Invitasjon legges ut på Det Norske Travselskap sine hjemmesider så snart den foreligger fra UET.  
 
Blant innmeldte hester gjør DNT/Norsk Trav en rangering basert på hestens kapasitet og 
dokumenterte form. Denne rangeringen legges til grunn for uttak til mesterskapet. 
 
Følgende tabell gjelder for transporttilskudd hest: 
 
Sverige (inntil kr.10.000,-)  
Danmark (inntil kr.10.000,- )  
Finland (inntil kr.15.000,-)  
Europa (inntil kr.25.000,-)  
 
Transporttilskudd utbetales alltid ansvarlig eier av hesten i etterkant av mesterskapet.  
 
Ved vunnet premie i mesterskapet vil tilskuddet reduseres som følger:  
Tilskuddet reduseres med beløp lik 10% av vunnet premie. Utbetales transporttilskudd fra arrangør, 
trekkes det samme beløpet fra på transporttilskuddet fra DNT.  
 
Viktig: Arrangeres mesterskapet på en norsk bane, gjelder egne regler for norske representanter. 
 
Transporttilskudd utbetales etter regler for V75-løp. Det samme gjelder for norske hester som står  
oppstallet i landet mesterskapet blir arrangert i. 


