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Den svenska travsportens
unghästerbjudande
21 storlopp med drygt 40 miljoner kronor i samlad prissumma.
Plus chansen att tävla om 23 miljoner till i de största unghästloppen.
Allt uppbackat av ett kraftfullt unghästprogram.
Den svenska travsportens unghästerbjudande ser till både bredd och elit.
Ser vi till helheten delas det idag ut cirka
300 miljoner kronor årligen i prispengar
till de varmblodiga unghästarna. Från
2018 och framåt blir det dessutom mer
pengar i treåringsloppen.
Storsatsning på treåringslopp 2018
Från och med 2018 kommer alla svenska
treåringslopp ha minst 50 000 kronor i
förstapris på alla banor. På storbanorna
blir förstapriset minst 60 000 kronor och
på Solvalla minst 70 000 kronor. Totalt
ökar prispengarna för treåriga hästar med
45 procent.

Evin Boko dubblade förstapriset i 2015 års
Stoderby och fick 2 miljoner kronor.

Chansen att dubbla prispengarna
Premiechansningen ger alla hästägare
chansen att fördubbla hästens prispengar
i några av de största unghästloppen.
Genom att avstå möjligheten att genomföra premielopp och där tjäna 20 000
kronor som tvååring kan hästen istället
dubblera prispengarna i de lopp som
ingår i Premiechansningen.
Hur många storlopp som får dubblerade
prispengar beror på antal hästar i kullen
som antar utmaningen. Som hästägare väljer
du givetvis det alternativ som passar dig
och din häst bäst.

I Svensk Uppfödningslöpning 2015 fick
Gareth Bokos ägare 1,4 miljoner kronor.

Premiechansningen fick en succéstart 2013
när Rokkakudo (4 miljoner i Svenskt Trav-Kriterium)
och D’One (2,8 miljoner i Svenskt Trav-Oaks) travade
hem rekordstora drömvinster.

Det svenska
storloppsprogrammet
för unghästar

Preliminärt förstapris
2-åringar
Svensk Uppfödningslöpning
Svampen
Breeders’ Course
Breeders’ Crown

700 000 kr
505 000 kr
450 000 kr
4x175 000 kr

3-åringar
E3 2 140 m för hingstar/valacker
900 000 kr
E3 2 140 m för ston
900 000 kr
E3 1 640 m för h/v
900 000 kr
E3 1 640 m för ston
900 000 kr
Svenskt Trav-Kriterium
2 000 000 kr
Svenskt Trav-Oaks
1 400 000 kr
Breeders’ Crown final för h/v
800 000 kr
Breeders’ Crown final för ston
800 000 kr
4-åringar
Konung Gustaf V:s Pokal
Drottning Silvias Pokal
SprinterMästaren
StoSprintern
StoChampionatet
Svenskt Travderby
Derbystoet
Breeders’ Crown final för h/v
Breeders’ Crown final för ston

100 000 EUR
100 000 EUR
100 000 EUR
60 000 EUR
1 000 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
800 000 kr
800 000 kr

Angivna prispengar baseras på 2015 års prispengar och kan komma att ändras.
Hur många lopp som ingår i Premiechansningen
beror på hur många hästar i kullen som anmäls.
Dubbleringen av prissumman gäller för alla prisplaceringar i loppen.
Mer information om insatslopp och Premiechansningen finns på www.travsport.se/tavlingar

STORSATSNING
PÅ TREÅRINGAR
FRÅN 2018
Från 2018 och framåt kommer
alla treåringslopp i Sverige ha
minst 50 000 kronor i förstapris. Totalt ökar prispengarna
för treåringar med 45 procent
jämfört med idag.
Varje år körs omkring 700 treåringslopp
i Sverige. Från och med 2018 kommer
dessa lopp ha minst 50 000 kronor
i förstapris på alla banor. På de fyra
största banorna blir prispengarna
ännu högre.
Solvalla:
Lägsta förstapris: 70 000 kronor
Åby, Jägersro, Bergsåker:
Lägsta förstapris: 60 000 kronor
Alla övriga banor:
Lägsta förstapris: 50 000 kronor
Totalt kommer det att delas ut cirka
140 miljoner kronor i treåringsloppen
från och med 2018. Den totala prissumman är idag cirka 725 miljoner
kronor årligen och kommer från 2018
att vara avsevärt högre.

