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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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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR STL-LOPP
Här följer de bestämmelser som gäller STL-lopp i Sverige, utöver de bestämmel-
ser som finns i Tävlingsreglementet och “Allmänna bestämmelser”.

Med STL-lopp menas försök och finaler i Klass II, Klass I, Bronsdivisionen, 
Silverdivisionen, Gulddivisionen, Diamantsto och Stoeliten. Även andra lopp 
kan hänvisas till Särskilda Bestämmelser för STL-lopp.

1. Startanmälan
Häst som startanmäls till STL-lopp kan startanmälas till annat lopp samma 

anmälningsdag, men ska alltid starta i STL-lopp i första hand. Undantag från 
denna regel gäller lopp med lika eller högre förstapris, eller i annat lopp för 
vilken Svensk Travsport lämnat dispens (t ex uttagningslopp till insatslopp) om 
inte propositionen anger annat.

Halvrad är ej tillåten i STL-lopp.

En anmälningsavgift, 212 kronor (inkl 6% moms), tas ut av de hästar som
är med i den färdiga startlistan i STL-lopp.

2. Regler för deltagande i STL-finaler
I varje försöksavdelning utdelas 30-14-10-7-5-4-3-2 poäng till de åtta främst 

placerade hästarna samt 1 poäng till övriga med godkänd prestation och 0 poäng 
till diskvalificerade och distanserade hästar. 

De hästar som efter försökstävlingarna uppnått högsta sammanlagda poängtal 
är startberättigade i finalen i respektive klass. Om en häst har kvalificerat sig som 
ordinarie till final i flera klasser ska den alltid starta i den högsta klassen.

Vid lika poängtal efter försökstävlingarna ges företräde till finalplats för den 
häst som har uppnått bästa placering i försöksavdelningarna (även ordningsföljd 
som oplacerad). Vid lika bästa placering avgör senaste datum för denna placer-
ing. I sista hand skall lottning företagas. Vid död löpning i försökstävling erhåller 
de aktuella hästarna poäng som om de enskilt hade uppnått placeringen ifråga.
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3. Transportersättning
Transportersättning utgår ej från 210101.

4. Uppfödarpremier
Varmblod:
2-4-åriga hästar får 20 procent i uppfödarpremier för lopp i Sverige samt STL 

och grupp-1 inom EU/EES länder
5-7-åriga hästar får 10 procent i uppfödarpremier för lopp i Sverige samt STL 

och grupp-1 inom EU/EES länder
8-åriga och äldre får 10 procent i uppfödarpremier, gäller endast i STL-lopp
eller andra lopp som hänvisas till Särskilda Bestämmelser för STL-lopp samt 

grupp-1 lopp inom EU/EES.
För premiechansade hästar utgår 30% på grundbeloppet och 20% på 
premiechansbeloppet.

Kallblod:
För 3–5-åriga kallblod utgår 20 procent i uppfödarpremier.
För 6–10-åriga kallblod utgår 10 procent i uppfödarpremier.
För 11-åriga och äldre hästar utgår 10 procent i uppfödarpremier i lopp som
hänvisas till Särskilda Bestämmelser för STL-lopp.
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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 djurskyd-
det och säkerheten inom travsporten är därför, 
tillsammans med våra medlemmar, två av våra 
viktigaste uppdrag.


