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Till Svensk Uppfödningslöpning 2022 
kan svenskfödda hästar födda 2020 och i 
Svensk Travsports (ST) register för varm-
blod anmälas. ST har medgivit att svensk-
född häst som intagits i ST:s register och 
därefter exporterats får starta i Svensk Upp-
födningslöpning, oavsett vilka regler som i 
övrigt gäller för sådana hästar.
TIDER
Svensk Uppfödningslöpning körs prel.  
lördagen den 19 november 2022.
INSATS
Datumet avser sista betalningsdag. 
Insatsen faktureras på avräkningen från 
ST efter att du anmäl din/dina häst-/ar.
För att vara med så måste du anmäla din 
häst SENAST 31 JANUARI 2022 via ditt 
hästägarkonto på travsport.se. Saknar 
du hästägarkonto på travsport.se kan du 
anmäla med uppgifterna på den bifogade 
blanketten SENAST 31 JANUARI 2022.
Insats: 28 februari 2022, 1.272 kr (inkl. 
moms).
DISTANS
1640 meter autostart.
PRISER (prel.)
Prisskala: 800.000-400.000-200.000-
96.000-64.000-40.000 (6 priser). 
Jägersros hederspris till segrande hästs 
ägare, tränare, körsven, uppfödare och 
vårdare. Hederstäcke och lagerkrans till 
segrande häst. 
UPPFÖDARPREMIER
Från ST utgår en uppfödarpremie som 
(f n) uppgår till 30 procent på utgående pris-
pengar i finalen.

UTTAGNINGSLOPP TILL SVENSK 
UPPFÖDNINGSLÖPNING (prel.)
Onsdag 2 november 2022 på Jägersro.
Onsdag 2 november 2022 på Solvalla.

STARTANMÄLNINGSAVGIFT
Avgiften vid definitiv startanmälan till uttag-

ningsloppen Svensk Uppfödningslöpning 
2022 är 2.120 kr (inkl. moms).

STARTANMÄLAN (prel)
Häst kan endast anmälas till EN kvalbana.
Startanmälan till uttagningsloppen görs 
senast torsdag 27 oktober kl. 09.00 på 
www.travsport.se. 
Häst i utländsk träning skall anmälas till 
Svensk Travsport onsdag 26 oktober 
kl. 08.00-09.00 på +46 8 627 21 00.
Observera att hästar kan flyttas mellan 
kvalbanorna sedan anmälningstiden gått ut. 
Därefter sker seedning enligt ovan.
 Om det Antal Kvalificerade
 anmäls  lopp i varje lopp
 13-24           2 6
 25-36          3 4
 37-48         4 3
 49-60 5   2*
 61-72         6 2
*Plus de två högst seedade treorna.

SEEDNING
•  Efter anmälningstidens utgång seedas  
 hästarna på respektive bana med hänsyn  
 tagen till hästarnas poäng enligt ST:s 
 poängvärdering av de senaste fem 
 starterna och med hänsyn till hästarnas  
 totala prissumma. Härvid erhåller varje  
 häst ett ordningstal. (Ex. häst med 
 högsta startpoäng och högsta prissumma  
 får 1+1=2).
•  Häst med lägsta ordningstal rankas som  
 nr 1, häst med näst lägsta som nr 2 o s v.  
 Om två eller flera hästar har lika 
 ordningstal prioriteras den som har högst  
 startprissumma. Om även startprissum- 
 man skulle vara lika tillämpas lottning 
 mellan aktuella hästar.
•  Sedvanlig spårlottning tillämpas. 

DÖTT LOPP
Om två eller flera hästar löper dött lopp om 
sista kvalplatsen i något lopp, äger den häst 
företräde som rankas först enligt propositio-

nen ovan. I sista hand sker lottning.

PRISER I UTTAGNINGSLOPPEN (prel.)
100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-
9.000 (6 priser). 

SPÅRLOTTNING
Spårlottningen till finalen sker på följande 
sätt: Först lottas det mellan segrande 
ekipage om vem som först ska få välja 
startspår, därefter sker lottningen mellan 
tvåorna o s v.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
•  Vid uppkomna frågeställningar som ej  
 finns fastlagda i denna proposition, avgör  
 ST tolkningen.
•  Loppet avhålls i övrigt i enlighet med  
 ST:s reglemente samt i tillämpliga delar  
 enligt Allmänna Bestämmelser för  
 svenska travbanor och av Jägersro,  
 utfärdade särskilda bestämmelser för 
 den aktuella tävlingsdagen.
•  Anmälan till insatsen och avanmälningar  
 måste ske SKRIFTLIGT. 
 E-post: travinsatser@jagersro.se
•  Ägarskifte beträffande anmäld häst skall  
 omedelbart meddelas ST.
•  Jägersro förbehåller sig rätten att vidtaga  
 nödvändiga åtgärder och ändringar för  
 loppets genomförande.
•  Om tillräckligt antal hästar ej anmäls eller  
 om andra omständigheter inträffar som  
 innebär att loppet inte kan genomföras,  
 återbetalas gjorda insatser.
•  Moms beräknas på nu gällande 
 procentsats (6 procent), januari 2022.

 MALMÖ 2022
 SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET

SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2022

Skånska Travsällskapet, Box 9506, 200 39 Malmö. Telefon 040-671 82 00, e-post travinsatser@jagersro.se
Iban: SE34 8000 0821 4969 3962 6377. Bic Code: SWEDSESS. Swedbank. 

Bankgiro: 641-4494
www.jagersro.se

OBS! Kontrollera så att insatsen faktureras på avräkningen från Svensk Travsport i februari.
Det absolut säkraste sättet att anmäla är via användarkontot på travsport.se.

Skånska Travsällskapet ansvarar inte för bortkomna anmälningar. 
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SVENSKT TRAVDERBY 2024

Till Svenskt Travderby 2024 kan svensk-
födda hästar födda 2020 och i Svensk Trav-
sports (ST) register för varmblod anmälas. 
ST har medgivit att svenskfödd häst som 
intagits i ST:s register och därefter expor-
terats får starta i Svenskt Travderby och 
Derbystoet, oavsett vilka regler som i övrigt 
gäller för sådana hästar.

TIDER
Svenskt Travderby och Derbystoet körs 
söndagen den 1 september 2024 (prel.).
INSATSER
Insatsernas datum avser sista betal-
ningsdag. Insatsen faktureras på avräk-
ningen från ST efter att du anmält din/
dina häst-/ar.
För att vara med så MÅSTE DU ANMÄLA 
DIN HÄST SENAST 31 JANUARI 2022 
via ditt hästägarkonto på travsport.se. 
Saknar du hästägarkonto på travsport.se 
kan du anmäla med uppgifterna på den 
bifogade blanketten 
SENAST 31 JANUARI 2022.
Första insatsen: 28 februari 2022,  
636 kr (inkl. moms)
Andra insatsen: 30 september 2022, 
1.272 kr (inkl. moms)
Tredje insatsen: 31 mars 2023, 
1.272 kr (inkl. moms)
Fjärde insatsen: 31 januari 2024,  
1.272 kr (inkl. moms)
Startavgift Svenskt Travderby:
6.360 kr (inkl. moms) 
Startavgift Derbystoet: 
3.180 kr (inkl. moms)
PRISER (prel.)
Svenskt Travderby: 2.000.000-1.000.000-
500.000-240.000-160.000-100.000 
(6 priser).
Jägersros hederspris till segrande hästs 
ägare, tränare, körsven, uppfödare och 
skötare. Hederstäcke och lagerkrans till 
segrande häst. ASVT:s hederspris till 
segrande hästs uppfödare.
Derbystoet: 1.000.000-500.000-250.000-
120.000-80.000-50.000 (6 priser).

Jägersros hederspris till segrande hästs 
ägare, tränare, körsven, uppfödare och 
skötare. Hederstäcke och lagerkrans till 
segrande häst. ASVT:s hederspris till 
segrande hästs uppfödare.
UPPFÖDARPREMIER
Från ST utgår en uppfödarpremie som  
(f n) uppgår till 30 procent på utgående pris-
pengar i finalen.
SPÅRLOTTNING
Spårlottningen till Svenskt Travderby 
och Derbystoet sker omedelbart efter ut-
tagningsloppen. Först lottas det mellan 
segrande ekipage om vem som först ska 
få välja startspår, därefter sker lottningen 
mellan tvåorna o s v.
DISTANSER
Svenskt Travderby: 2640 meter autostart.
Derbystoet: 2140 meter autostart.
UTTAGNINGSLOPP 
Uttagningsloppen till Svenskt Travderby och 
Derbystoet körs tisdagen den 20 augusti 
2024 (prel).
Uttagningsloppen körs efter Svensk Trav-
sports regler för insatslopp. Arrangören, i 
samråd med Svensk Travsport, förbehåller 
sig rätten att förlägga uttagningslopp på fler 
banor.
 Om det Antal Kvalificerade
 anmäls  lopp i varje lopp
 13-24           2 6
 25-36          3 4
 37-48         4 3
 49-60 5   2*
 61-72         6 2
*Plus de två högst seedade treorna.

DÖTT LOPP
Om två eller flera hästar löper dött lopp om 
sista kvalplatsen i något lopp, äger häst 
med högst rankning enligt seedningen 
nedan företräde. I sista hand sker lottning.

STARTANMÄLAN (prel.)
Startanmälan till uttagningsloppen görs  på 
www.travsport.se senast onsdag 14 augusti 
kl. 09.00. Häst i utländsk träning skall an-
mälas tisdag 13 augusti kl. 08.00-09.00 på 
+46 8 627 21 00.

SEEDNING
•  Efter anmälningstidens utgång seedas  
 hästarna med hänsyn tagen till hästarnas  
 poäng enligt ST:s poängvärdering av de  
 senaste fem starterna och med hänsyn till  
 hästarnas totala prissumma. Härvid 
 erhåller varje häst ett ordningstal. (Ex.  
 häst med högsta startpoäng och högsta  
  prissumma får 1+1=2). Vid fler anmälda
  än 72 hästar får de 72 högst seedade  
 hästarna plats i uttagningsloppen.
•  Häst med lägsta ordningstal rankas som  
 nr 1, häst med näst lägsta som nr 2 o s v.  
 Om två eller flera hästar har lika 
 ordningstal prioriteras den som har högst  
 startprissumma. Om även startprissum- 
 man skulle vara lika tillämpas lottning 
 mellan aktuella hästar.
•  Hästarna fördelas enligt de ST-regler som  
 gäller för tidpunkten.
•  Traditionell spårlottning tillämpas sedan  
 seedning gjorts.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
•  Loppen avhålls i enlighet med ST:s 
 reglemente samt i tillämpliga delar 
 enligt Allmänna Bestämmelser för    
 svenska travbanor och av Jägersro 
 utfärdade allmänna bestämmelser för
 den aktuella travdagen.
•  Anmälan till insats ett och avanmälningar  
 måste ske SKRIFTLIGT. 
  E-post: travinsatser@jagersro.se
•  Ägarskifte beträffande anmäld häst skall  
 omedelbart meddelas ST.
•  Jägersro förbehåller sig rätten att vidtaga  
 nödvändiga åtgärder och ändringar inför 
 loppets genomförande. Om tillräckligt
 antal hästar ej anmäls eller om 
 omständigheter inträffar som innebär att  
 loppet inte kan genomföras, återbetalas  
 gjorda insatser.
•  Moms beräknas på nu gällande 
 procentsats (6 procent), januari 2022.

 MALMÖ 2022
 SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET

Skånska Travsällskapet, Box 9506, 200 39 Malmö. Telefon 040-671 82 00, e-post travinsatser@jagersro.se
Iban: SE34 8000 0821 4969 3962 6377. Bic Code: SWEDSESS. Swedbank. 

OBS! Kontrollera så att insatserna faktureras på avräkningen från Svensk Travsport.
Det absolut säkraste sättet att anmäla är via användarkontot på travsport.se.

Skånska Travsällskapet ansvarar inte för bortkomna anmälningar. 



JAG ANMÄLER FÖLJANDE HÄST-/AR
HÄSTENS NAMN     REG-NR

ANMÄLNINGSBLANKETT 
SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2022

SVENSKT TRAVDERBY 2024
För hästar födda 2020.

Du kan anmäla via mail till travinsatser@jagersro.se
I mailet anger du hästen/hästarnas namn, reg-nr, vilket/vilka lopp 

du vill vara med i samt ditt namn och telefonnr. Anmälan via mail sker på egen risk.

Anmälningarna via mail och post ska vara Jägersro
tillhanda senast 31 januari 2022.

Svenskt 
Travderby 

2024

Svensk 
Uppföd-
nings-

löpning 
2022

Anmälarens underskrift (texta)                                                   Anmälarens namnförtydligande

 Telefon

Fyll i hästen/hästarnas namn och markera vilket/vilka lopp du vill 
anmäla till genom att sätta ett kryss i respektive ruta nedan.

OBS! 
Anmäl endast 
med blankett 
om du saknar 

hästägarkonto på 
travsport.se

OBS! Har du redan anmält kan du bortse från detta utskick!



SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET
Travinsatser
Box 9506
200 39 MALMÖ

Vik längs den streckade linjen!

OBS! 
Anmäl endast med blankett
om du saknar hästägarkonto 
på travsport.se

På travsport.se loggar du in 
på ditt hästägarkonto och 
administrerar insatserna på 
ett enkelt sätt.

Anmäl till 
Svensk Uppfödningslöpning 2022 

och Svenskt Travderby 2024

senast 31 januari 2022!

ANMÄLNINGSBLANKETT ANMÄLNINGSBLANKETT 
SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2022SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2022

SVENSKT TRAVDERBY 2024SVENSKT TRAVDERBY 2024
För hästar födda 2020För hästar födda 2020

 Plats för 
frimärke


