Stockholm den 28 augusti 2020

Välkommen att anmäla till

Grand Prix de l’UET 2022

Hej!
Du är företrädare till häst/ar som är föranmäld till Grand Prix de l’UET 2022.
Grand Prix de l’UET, eller Europaderbyt som det också kallas, är ett insatslopp för europeiska
fyraåriga hingstar och ston (ej valacker) som är registrerade i någon av UET:s medlemsländers
stamböcker.
Uttagningsloppen körs på Vincennes och Solvalla. Finalen 2022 går med stor sannolikhet i
Frankrike, och har en total prissumma på minst 350 000 EUR.
Svensk Travsport har när hästen var 1-åring betalt in en grundinsats på 10 EUR/häst och nu är det
dags som hästägare att betala in den första egna insatsen på 1650 SEK för att kvarstå i loppet.
För att vara med behöver du anmäla din häst/ar via ditt hästägarkonto på www.travsport.se senast
den 30 september 2020.
Insatsen debiteras på din hästägaravräkning hos Svensk Travsport. Efter avräknings förfallodatum,
31/10 2020, stryks de hästar där betalning uteblivit. Inkassoförfarande tillämpas inte för obetalda
insatser. Om du anmäler en hingst som senare blir kastrerad blir den inte längre startberättigad.
När du anmält hästen, kommer debitering av resterande insatser ske automatiskt, så länge
hästen kvarstår i loppet enligt datumen i rutan nedan. För att plocka bort din häst från de
resterande insatserna behöver du avanmäla din häst via ditt hästägarkonto senast vid respektive
insatsdatum. Har betalning inte inkommit senast på fakturans förfallodatum stryks hästen till
insatsloppet. Detta gäller även den sista insatsen.
Med vänlig hälsning

Insatser för GP UET 2022:

Jenny Strage

30 sept 2020
30 sept 2021
30 juni 2022
Startavgift uttagningslopp 2022

1 650 SEK
3 300 SEK*
5 500 SEK*
1 000 EUR

SVENSK TRAVSPORT AB

*Svensk Travsport AB kommer att fakturera beloppen i SEK enligt ovan, med förbehållet att det kan bli ett högre belopp om SEK
påtagligt tappat i värde gentemot EURO.

