PREMIELOPPSBESTÄMMELSER
2021

Gäller från 1 mars 2021

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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PREMIELOPPSBESTÄMMELSER
Premie 2021 omfattar svenskfödda (ej mockinländare) 2-åriga varm- och kallblod. Premien i premielopp för 2-åriga varm- och kallblod är 20 000 kronor. Denna
premie utgår till samtliga hästar som gör godkänd prestation. Hästar med begränsade rättigheter (se Allmänna bestämmelser punkt 2) kan inte starta i premielopp.
Häst som får godkänt resultat i premielopp tas automatiskt bort från premiechansen.
1. Tider för premielopp
Följande tider gäller för hästar födda 2019 (alltid 2140 meter eller
motsvarande):
Varmblod: Km-tid 1.35-1.28, fr o m 1 mars t o m 31 oktober 2021.
Kallblod: Km-tid 2.10-1.55, fr o m 1 mars t o m 31 oktober 2021.
Svenskfödda 2-åriga varmblod får endast gå premielopp i Sverige, eller i förekommande fall på Åland.
Svenskfödda 2-åriga kallblod i norsk träning får gå mønstringsløp i Norge, och får
den svenska premien utbetald om hästen klarar ett norskt mønstringsløp senast 31
oktober. Norskfödda 2-åriga kallblod i svensk träning får gå premielopp i Sverige och får den norska premien utbetald om hästen klarar ett svenskt premielopp
senast 31 oktober. Mer info på www.travsport.no.
Måldomarnämnd kan, på grund av banförhållanden, besluta om högre tidsgräns.
Sådant tidstillägg ska anges i hela sekunder på kilometertiden.
Felaktig drivning i premielopp innebär att ekipaget ej godkänns.
Måldomarnämnd kan underkänna häst om den totala prestationen bedöms som
otillräcklig även om godkänd premietid uppnåtts.
Hjälphäst är ej tillåten i premielopp. Halvrad är ej tillåten.
2. Premiechansen (Varmblod)
Häst som får godkänt resultat i premielopp tas automatiskt bort från
premiechansen. För tvååring som gått godkänt kvallopp i Sverige, men inte gått
premielopp, kan ägarföreträdaren fram till 31 oktober välja att ta ut premien. Hästen
tas då samtidigt bort från premiechansen. Kontakta Kundtjänst senast 31 oktober.
3. Utbetalning
Utbetalning sker via avräkning, månaden efter den månad hästen gått godkänt
premielopp. För norskfödda kallblod betalas premien ut från Det Norske Travselskap (DNT) enl. DNTs regelverket för mønstringsløps.
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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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