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Bestämmelserna utges av Svensk Travsport.
Kontakt: Svensk Travsport
Box 201 51, 161 02 BROMMA
Telefon: 08-475 26 00 (växel)
Telefon: 08-475 27 00 (kundtjänst)
E-post: kundtjanst@travsport.se
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Detta är en redovisning av de viktigaste reglerna om startanmälan av häst, strykning av häst m.m. I övrigt gäller Svensk Travsports Tävlingsreglemente, Registreringsreglemente samt övriga bestämmelser som utfärdats av Svensk Travsport. För STLlopp gäller “Särskilda bestämmelser för STL-lopp”. För ponnylopp gäller “Särskilda
bestämmelser för ponnylopp”.
1. Tävlingar på svenska travbanor arrangeras av travsällskap, som är anslutet till
Svensk Travsport, med tillämpning av Svensk Travsports Tävlingsreglemente, Registreringsreglemente och övriga bestämmelser som utfärdats av Svensk Travsport eller sällskap.
Propositioner för alla svenska lopp publiceras i det tryckta häftet “Propositioner”
samt på travsport.se/propositioner.
Propositionerna på travsport.se/propositioner är de officiella.
2. En häst med begränsad starträttighet är fallen efter en fadershingst som vid betäckningstillfället ej var avelsvärderad enligt svensk modell. Dessa hästar är inte berättigade att delta i premielopp, kvalbonus eller erhålla uppfödarmedel. De är startberättigade i alla lopp utom Svensk Uppfödningslöpning, Svensk Trav-Kriterium, Svenskt
Trav-Oaks, StoChampionatet, Svenskt TravDerby, DerbyStoet, Breeders’ Crown och
Svensk Travsports Unghästserie.
3. Startanmälan får bara göras av hästens tränare eller av tränaren utsett ombud.
Tränaren måste ha licens, se Svensk Travsports “Licensbestämmelser”.
Ansvarig anmälares förpliktelser, se 31 § i Tävlingsreglementet.
Tränaren är skyldig att före anmälan kontrollera att hästens resultat från starter i utlandet är fullständiga på travsport.se, samt meddela eventuell felaktighet till Svensk
Travsport. Svensk Travsport har rätt att stryka häst som trots felaktig resultatrad kommit med i startlista.
Om en häst i svensk träning eller i utländsk träning på en svensk filial är definitivanmäld utanför Sverige är tränaren skyldig att snarast meddela detta till Svensk
Travsport.
4. Startanmälan skall göras inom föreskriven tid enligt propositionen. Tidpunkten för
startanmälan är avgörande för loppets samtliga gällande villkor. Vid startanmälan till
ljus proposition kan förbehåll lämnas för högst fyra startspår. Detta gäller dock inte
vid så kallad spårtrappa. Strikt spårnummer gäller. Det tas alltså ingen hänsyn till om
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det är enkelvolt, springband, få startande etc. Vid anmälan till flera lopp ska alltid
mörk proposition gälla i första hand oavsett bana.
Det är också tillåtet att lämna transportförbehåll, alltså att hästen startar endast om
annan häst (oavsett tränare) kommer med samma dag.
Under kompletteringstiden ska alla kuskar/ryttare genom sitt användarkonto på travsport.se bekräfta uppsittning, vid flera alternativ rangordna vilken ordning denne vill
köra/rida hästarna, eller tacka nej. Om svar på uppsittning inte lämnas betraktas det
som ett nej. Saknas kusk/ryttare för häst vid kompletteringstidens slut väljer anmälningssekretariatet kusk enligt särskilda regler (körsvensligan eller motsvarande).
Tränare kan under kompletteringstiden ändra sina önskemål.
Häst intagen i tävlingsprogrammet anmäld via travsport.se debiteras 84,80 kronor
(inkl 6% moms). Häst anmäld på annat sätt debiteras 159 kronor (inkl 6% moms).
Annat belopp kan anges i propositionen. För STL-lopp, se “Särskilda bestämmelser
för STL-lopp”.
Helrad har företräde före halvrad om inget annat anges. Det innebär att häst med
halvrad får delta om ej tillräckligt antal hästar med helrad anmäles.
Halvrad gäller senast vid tidpunkten för startanmälan. Montékvalificering räknas som
halvrad.
Häst som är med i startlistan till ett lopp, får inte startanmälas till annat lopp som körs
vid ett tidigare tillfälle.
Beträffande startanmälan till STL-lopp, se “Särskilda bestämmelser för STL-lopp”.
5. Om fler hästar startanmäls än vad som kan beredas plats i loppet, uttas de hästar
som skall få starta enligt en poängberäkning av anmälda hästars 5 senaste starter i
totalisatorlopp eller poänglopp. Sådan poängberäkning omfattar prispoäng samt prestationspoäng.
Vid bestämmande av prispoäng räknas en poäng för varje vunna 100 kr per aktuellt
lopp. För pris vunna i utlandet sker en omräkning till svenska kronor enligt UET:s
omräkningskurs.
Som prestationspoäng gäller 300 - 150 - 100 - 50 - 25.
Vid död löpning räknas prispoäng efter faktiskt utgående penningpris samt prestationspoäng som om hästen enskilt uppnått placeringen.
Om ej tillfredställande antal hästar startanmäls, kan loppet inställas,
startanmälningstiden förlängas och/eller ny proposition utskrivas.
Vid 4-7 startanmälda avgör arrangören om loppet ska köras. Vid färre anmälda stryks
loppet, vid fler anmälda ska loppet köras.
6. Tidigare ostartad häst har företräde till start i sitt livs fem första starter, i de lopp
där Företrädesregeln gäller. Därmed har ostartad häst företräde framför den som gjort
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en start, den som har gjort en start har företräde framför den som gjort två starter osv.
Vid lika antal starter ges företräde till den häst som har flest poäng.
Vid lika poängtal ges företräde till bästa placering vid de fem senaste starterna. Är
denna lika räknas flest bästa placeringar. Vid lika placeringar i de fem senaste starterna avgör senaste datum för bästa placering (t ex segrar) och är dessa lika avgör
nästbästa placering etc. I sista hand sker lottning.
7. Samtliga startande erhåller ersättning. utbetald ersättning betraktas som prispengar.
Till oplacerade och diskvalificerade utgår en ersättning om 500 kronor. Dessutom
delas följande antal priser ut till prisplacerade, om ej annat anges i propositionen.
Om förstapriset i loppet är:
25.000 kr eller lägre
9 eller färre startande - 6 prisplacerade		
10-12 startande 		
- 7 prisplacerade		
13-15 startande 		
- 8 prisplacerade		

25.001 kr eller högre
- 5 prisplacerade
- 6 prisplacerade
- 7 prisplacerade

Ersättningar anges exklusive moms.
Svensk Travsports bedömning är att utbetald ersättning är momspliktig.
Eventuella förändringar och nyheter kring tillämpning av momshantering meddelas
på www.travsport.se
8. I program intagen häst får ej utebli från start av annat än veterinära skäl, transporthinder, banförhållanden eller tränarskifte. Om tävlingsledningen så påfordrar ska uppgiven strykningsorsak styrkas av veterinärintyg. Transporthinder är inte godtagbar
strykningsorsak annat än under speciella omständigheter, och intyg kan då begäras.
Strykning ska ske så snart som möjligt och meddelas aktuell banas
sekretariat/måldomarnämnd.
Ägarskifte är ej giltigt skäl för strykning av häst eller för körsvensbyte.
Tränarskifte är giltigt skäl för strykning av häst och för körsvensbyte.
Ansvarig anmälare kan bestraffas om häst uteblir från start utan giltigt skäl.
9. Om startanmäld häst stryks eller ådöms startförbud, gäller:
- Häst följdstryks i de program i Sverige eller andra länder som den eventuellt redan
är intagen i.
- Har tränaren strukit hästen gäller startförbud under tio dagar, räknat från och med
dagen efter den aktuella tävlingsdagen även om strykningen gjorts före tävlingsdagen.
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- Måldomarnämnd kan även påfordra att friskintyg skall uppvisas senast i samband
med nästa startanmälan.
- Måldomarnämnden kan underlåta att meddela startförbud efter strykning på grund
av t.ex. tränarskifte, transporthinder vid extrem väderlek eller banförhållanden.
- Häst som har startförbud av veterinära skäl (även orent trav) får inte delta i provlopp
eller utbildningslopp.
10. Sällskap har rätt att vidta erforderliga ändringar i arrangemangen såsom att inställa lopp eller tävlingar i dess helhet (se närmare i 28 § i Tävlingsreglementet).
Om lopp måste inställas på grund av brand-, vatten-, inbrotts- och/eller maskinskada,
på grund av att tävlingsbanan inte kan användas till följd av strömavbrott eller klimat
eller av måldomarnämnden avbrutet lopp, ersätts hästägaren för transportkostnader
för häst som inte fått starta med 3 kr/km från hästens hemmabana. Ersättning understigande 250 kr utbetalas ej.
11. Tränare ska omedelbart meddela hemmabanans sekretariat vid förändringar på
träningslistan.
12. ST förbehåller sig rätten att för ändamål, som kan antas främja svensk travsport,
använda sig av registrerat namn, bilder och filmer på häst, ägare, uppfödare, kusk,
tränare eller andra programbenämningar i sin egen verksamhet eller tillåta en av ST
godkänd organisation eller annat företag, som har intressegemenskap med ST, göra
det i sin verksamhet.
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Världens bästa travsport som är attraktiv för
alla – alltid med travhästen i centrum.
Svensk Travsport är huvudorganisation för den
svenska travsporten. Vi leder, organiserar och
utvecklar travsporten samt fungerar som ett
serviceorgan för landets travsportsintressenter.
Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi
alltid sätta hästens välbefinnande i första hand.
Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför,
tillsammans med våra medlemmar, två av våra
viktigaste uppdrag.
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