Svensk Travsport 2021-12-01

SÅ HÖJS PRISMEDLEN 2022
Medlen till hästägare och uppfödare ökar med ca 60 miljoner till 2022, ungefär +5,7 procent.
50 miljoner riktas till vardagstravet medan 10 miljoner netto hamnar i elitsatsningar. Av de 60 nya miljonerna
utgörs ca 53 mkr av prispengar och ca 7 mkr av uppfödarmedel.
Svensk Travsports sportchef Robert Karlsson kommenterar satsningarna så här.
- Största delen satsas på de garanterade prispengarna som alla tävlande tjänar i loppen. Den så kallade
femhundringen höjs till ”femtonhundringen” i vanliga lopp och till ”tjugofemhundringen” i huvudloppen på
lördagar och onsdagar. Dessa pengar kommer alla till godo – stor som liten.
Så här ser de nya satsningarna ut i detalj.

Vardagstrav och bredd +50 mkr (inkl uppfödarmedel)
Femhundringen blir femtonhundringen i vardagstravet och breddloppen. +33 mkr
De garanterade lägstaprispengarna för alla tävlande höjs från 500 kr till 1 500 kr, även i breddloppen.
Alla matlappar i vardagstravet minst 3 000 kronor. +8 mkr
Matlapparna (de lägst prisplacerade) i vardagstravet ökas till minst 3 000 kronor i alla lopp, förutom i
breddloppen.
Exempel 2021: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-2.000-(2.000) kr. Oplac/disk: 500 kr
Exempel 2022: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-(3.000) kr. Oplac/disk: 1 500 kr
Ökade prispengar på vardagstravets huvudtävling. +6 mkr
Tre av loppen på huvudtävlingsbanan på måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar och söndagar ökas från 35 000
kronor till 40 000 kronor i förstapris.
Ökade prispengar på fredagskvällens andrabana. +2 mkr
Tre av loppen på fredagskvällens andrabana höjs från 25 000 kronor till 35 000 kronor i förstapris från maj och
framåt.
Diverse vardagstrav. +1 mkr
Ökade grundprismedel som främst beror på kalendereffekter i tävlingsschemat jämfört med 2021.

Elit +10 mkr netto (inkl uppfödarmedel)
Femhundringen blir tjugofemhundringen på lördagar och onsdagar. +8 mkr
De garanterade lägstaprispengarna för alla tävlande i de sju huvudloppen på lördagar samt de åtta huvudloppen
på onsdagar, ökas från 500 kr till 2 500 kr.
Elitloppet fem miljoner i förstapris. +5 mkr
Elitloppsfinalens nya prisskala blir: 5.000.000-2.500.000-1.250.000-625.000-325.000-200.000-150.000-100.000
kr (8 priser).
Elitkampen en miljon i förstapris. +1 mkr
Elitkampens prissumma dubbleras och förstapriset blir en miljon kronor.
Besparing: Europaderbyt och EM körs inte i Sverige 2022. -4 mkr
Till skillnad från 2021 körs inte Europaderbyt och EM-loppen för 3- och 5-åringar i Sverige, vilket gör att 4 mkr
kan läggas på andra lopp 2022.

