
BESTÄMMELSER FÖR INSATSLOPP 
SOM KÖRS FROM 1 JANUARI 2021 

(beslutat av ST styrelse 2021-02-16)  

 

Finansiering av insatslopp 

1 – Prissumman i insatsloppet finansieras med insatser och eventuella övriga prismedel. 

2 - Travsällskapet garanterar att prissumman i insatsloppets lopp aldrig får understiga de i 

inbjudan/propositionen angivna prissummorna.  

3 - Överskjutande insatser läggs till prispengar i finalloppet och/eller stofinal, uttagningslopp, 

eller consolation knutna till insatsloppet, eller till omkostnader knutna till loppet. Dock gäller 

alltid punkt 4. 

4 – Efter beaktande av punkt 2 gäller att minst 85 % av de totala insatserna ska användas till 

prispengar i lopp knutna till insatsloppet. Max 15 % av insatserna kan användas till arrangemang, 

administration eller hederspriser för det aktuella loppet. 

 

Anmälningsavgifter 

Anmälningsavgift kan uttagas i samband med hästens första uttagningslopp, avgiften återbetalas 

ej vid strykning. Om uttagningslopp inte körs erläggs avgiften i samband med huvudloppet. 

Semifinalen för Breeders’ Crown räknas som första uttagningsloppet.  

Utöver vad som sagts i ovanstående stycke, får inga start- eller anmälningsavgifter uttagas i 

mellanheat, final eller consolation. Avgiften i dessa lopp ska vara 0 kronor. 

Anmälningsavgifterna ska användas till täckande av prissumma i uttagningslopp. 

 

 

 

Consolation 

Startberättigade i consolation är i första hand hästar som deltagit i uttagningslopp. I andra hand 

erbjuds startmöjlighet åt hästar som inte deltagit i uttagningslopp. En sådan häst ska, för att få 

starta i consolation, ha erlagt samtliga insatser till huvudloppet.  

 

Inköpsrätt  

Proposition till insatslopp får inte innehålla rättighet för hästägare att efter insatsterminens utgång 

”köpa in sig” i insatsloppet. 

 

 

 



 

Prisskala 

I insatslopp och i lopp som har samband med dessa ska prisskalan vara 50-25-12,5-6-4-2,5%. En 

generösare prisskala (bredare skala till placerade hästar och/eller fler priser) kan användas i 

försök, semifinaler och bonuslopp så länge förstapriset minst uppgår till den i inbjudan 

garanterade nivån. 

 

Uppfödarpremier 

Insatslopp ska utskrivas med 10% uppfödarpremier i finalloppen, utöver Svensk Travsports 

ordinarie uppfödarpremier. Dessa extra 10% uppfödarpremier bekostas av Svensk Travsport. 

Uppfödarpremierna tillfaller endast uppfödare till hästar registrerade som svenskfödda, för den 

faktiska placeringen hästen uppnår. Därutöver tillkommer uppfödarpremier enligt Svensk 

Travsports gällande regler.   

 

Övrigt 

Sällskapen svarar för kostnader för administration och marknadsföring. 

Förslag till förändringar angående startberättigade hästar, antal insatsterminer, tidpunkten för 

insatsens erläggande, storlek på insatserna, anmälningsavgifter eller andra förändringar ska alltid 

insändas till Svensk Travsport för godkännande.  

Ändring får inte genomföras utan Svensk Travsports skriftliga godkännande. 

 

Tolkningsföreträde 

Vid uppkomna frågeställningar som ej finns fastlagt i dessa bestämmelser, avgör Svensk 

Travsport tolkningen. 

 

 

 

Uttagningsmetoder till uttagningslopp 

En av nedanstående uttagningsmetoder ska tillämpas och anges i propositionen och är därefter 

gällande. 

Hästarna seedas enligt Svensk Travsports bestämmelser. 

Uppdelning av hästar i olika avdelningar sker på följande sätt: 

  



Uttagningsmetod 1 

ORDINARIE PLATSER (12) 

 

om det anmäls antal lopp  till finalloppet 

högst 12  final direkt 

13-24  2  6 främsta i varje avdelning 

25-36  3  4 främsta i varje avdelning 

37-48  4  3 främsta i varje avdelning 

49-72  6  2 främsta i varje avdelning 

 

Uttagningsmetod 2 

ORDINARIE PLATSER (12) 

 

högst 12  final direkt 

13-24  2  6 främsta i varje avdelning 

25-36  3  4 främsta i varje avdelning 

37-48  4  3 främsta i varje avdelning 

49-60  5   2 främsta i varje avdelning +  

de högst seedade* treorna 

61-72  6  2 främsta i varje avdelning 

 

 

ORDINARIE PLATSER (10) 

 

högst 10  final direkt 

11-20  2  5 främsta i varje avdelning 

21-30  3  3 främsta i varje avdelning + 

    de högst seedade* fyra 

31-40  4  2 främsta i varje avdelning +  

    de högst seedade* treorna 

41-50  5  2 främsta i varje avdelning 

51-60  6  segrarna i varje avdelning +  

     de högst seedade* tvåorna  

 

 

Traditionell spårlottning tillämpas i uttagningsloppen. 

Om dött lopp i uttagningslopp till insatslopp medför att fler hästar än vad ovan angivits kvalificerar sig 

till finalloppet ges företräde till den högst seedade* hästen.  

 

* =vid anmälningstillfället till uttagningsloppet. 

 

 



 

Uppdelning av hästar i uttagningslopp 

När antalet uttagningsavdelningar bestämts enligt ovan, fördelas hästarna över de olika avdelningarna 

efter seedningstalen. Fördelningen sker enligt nedanstående exempel: 

 

Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 

1 2 3 4 (seedningsgrupp 1) 

8 7 6 5 (seedningsgrupp 2) 

9 10 11 12 (seedningsgrupp 3) 

16 15 14 13 (seedningsgrupp 4) 

17 18 19 20 (seedningsgrupp 5) 

24 23 22 21 (seedningsgrupp 6) 

25 26 27 28 (seedningsgrupp 7) 

32 31 30 29 (seedningsgrupp 8) 

33 34 35 36 o.s.v. (seedningsgrupp 9) 

 

Spridning av hästar tränade av samma tränare 

Hästar tränade av samma tränare sprids jämnt mellan avdelningarna enligt följande: 

 Den sämre rankade hästen flyttas till annan avdelning inom sin egen seedningsgrupp, och 

byter företrädesvis plats med den ett steg bättre rankade hästen inom samma grupp. 

 

 Om så ej är möjligt kan den aktuella hästen byta plats med annan häst inom samma 

seedningsgrupp. För att skapa plats kan även andra hästar inom samma seedningsgrupp flyttas 

inom seedningsgruppen. Häst kan aldrig flyttas till lägre eller högre seedningsgrupp. 

 

 När en tränare har fått hästar spridda i samtliga avdelningar, sprids även eventuella återstående 

hästar från samma stall mellan avdelningarna enligt principen ovan. 

 

 Jämn spridning mellan avdelningar ska endast ske på grund av tränarskäl. Kuskönskemål, 

ägarskap eller uppfödarskap är inte skäl för spridning. 

 

 

Tilldelning av startspår i finalloppet  

Om uttagningslopp arrangerats sker lottning/val av startspår inför finalen på följande sätt: 

• Mellan segrarna i uttagningsloppen lottas om vem som ska välja spår i turordning. Därefter 

lottas mellan tvåorna i uttagningsloppen om vem som därnäst ska få välja startspår o.s.v. 

 


