
 
 

FRÅGOR OCH SVAR NYA LICENSBESTÄMMELSER 
 
Vad händer med landets amatörklubbar och dess aktiva efter årsskiftet? 

Amatör som licenstyp försvinner men begreppet amatör kan inte Svensk Travsport ta bort. Det arbete 

som landets lokala organisationer gör är fantastiskt och inget vi vill ska försvinna. De som idag ser sig 

som travamatörer kan absolut fortsätta att göra det och engagera sig lokalt för bättre förutsättningar för 

dem. Målet med de nya licensbestämmelsernas är att göra det bättre för de flesta som i dag är amatörer 

och de får fler möjligheter att köra lopp. 

 

Vad händer med de särskilda amatör- och lärlingsloppen? 

Det kommer inte att finnas några amatörer eller lärlingar som licenstyp och därmed inga amatör- eller 

lärlingslopp. Däremot kommer det fortfarande att finnas lopp med begränsningar, exempelvis kan en 

bana köra en serie och sätta gränsen att detta är ett lopp för kuskar som körde högst 50 lopp under 

2019 eller alternera gränserna från tävlingsdag till tävlingsdag. Grunden är den samma som vi idag 

använder oss av i breddloppen med högst 150 körda lopp föregående år. 

 

Vad händer med de amatörserier som arrangeras av de olika travbanorna? 

Det kommer fortsatt att finnas möjlighet för banorna att kuskserier med begränsningar, antingen på 

ålder eller på antalet körda lopp föregående år, eller både och. Idag körs Amatörloppen för alla med B- 

och D-licens, från 1 januari finns möjlighet att ha olika begränsningar i olika lopp. Exempelvis kan 

banan välja att stänga ett lopp för högst 10 körda lopp föregående år, ett annat för dem med högst 25 

körda lopp föregående år, eller högst 50 körda lopp föregående år eller vad man tycker passar. 

 

Det är endast drygt 100 kuskar i Sverige idag som inte får köra Breddlopp, dvs kuskar som körde mer 

än 150 lopp föregående år. Närmare 80 procent av alla kuskar i Sverige kör färre än 50 lopp per år. 

Med fler och andra begränsningar än idag i den typen av lopp kommer fler få möjlighet att köra lopp 

och kanske också tycka att det är roligare när man får möta dem på sin egen nivå. 

 

Vilka ska delta i Amatör-SM eller kommer det att försvinna? 

Nej, det loppet kommer inte att försvinna. Svensk Travsport föreslår att kuskar som är medlemmar i en 

Amatörklubb ansluten till STaR är startberättigade i loppet. A-licensinnehavare eller de som arbetar 

heltid som anställda hos A- eller B-tränare är inte startberättigade i loppet, ej heller de som tidigare 

haft A-licens. Detta är något vi diskuterar med STaR. 

 

Vilka ska delta i Europamästerskapet för travamatörer? 

Svensk Travsport föreslår att den som vinner Amatör-SM 2020 blir representant för Sverige i EM 

2021. Återigen är det något vi diskuterar med STaR. 

 

Vilka kommer att köra i K.G. Bertmarks Minne? 

Förslagsvis är det samma personer som är berättigade att köra i Amatör-SM, det är rimligt att 

gränserna i de loppen är de samma. Vilka som deltar från Finland och Norge är som tidigare enligt 

deras regelverk. 

 

Vad händer med de stadsmatcher och vänskapsmatcher med internationella inslag som 

arrangeras för amatörer?  

Det finns ingen anledning att plocka bort dem. Inbjudningslopp och kuskmatcher kan fortsätta i 

samma anda som tidigare. De som bjuds in till sådana ”matcher” kanske ska vara medlem i den lokala 

amatörklubben, i STaR eller vilka regler man sätter som deltagarkrav. 

 

Vad händer med ungdomsserien Wången Cup? 

Wången Cup som tidigare varit för C-, E- och F-licensinnehavare upp till 35 år har redan fått nya 

regler som beslutats ihop med Wången. Från och med nu i höst blir de loppen för alla kuskar som är 



 
 

födda 1994 eller senare. De som i dag är amatörer och är under 25 år får därmed också chansen i nya 

Wången Cup som är för alla med körlicens (ej A-licensinnehavare) och är födda 1994 eller senare. 

 

 

Vad händer framöver gällande de nya licensbestämmelserna? 

– De aktiva förnyar sina licenser från första veckan i november och inom kort kommer vi på Svensk 

Travsport att tillsammans med landets banor gå ut med mer information om vad som varje 

licensinnehavare behöver göra.  

I grunden handlar det om att de med A-licens kontaktar Svensk Travsport precis som tidigare år. 

Övriga licensinnehavare kontaktar sin hemmabana så hjälper de till med att förnya licensen och att 

man får rätt licens. 


