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  1 måndag Åby

  2 tisdag Färjestad, Gävle, Jägersro, Romme, Solänget, Östersund

  3 onsdag Axevalla, Dannero, Eskilstuna, Halmstad, Visby

  4 torsdag Jägersro, Solvalla

  5 fredag Boden, Hagmyren, Åby, Örebro

  6 lördag

  7 söndag Umåker

  8 måndag Bergsåker, Bollnäs, Kalmar, Romme, Årjäng

  9 tisdag Färjestad, Halmstad, Lindesberg, Mantorp, Skellefteå

10 onsdag Eskilstuna, Rättvik, Östersund

11 torsdag Solvalla, Åby

12 fredag Bergsåker, Jägersro

13 lördag

14 söndag Gävle

15 måndag Axevalla, Boden, Romme, Solänget, Tingsryd, Vaggeryd

16 tisdag Färjestad, Halmstad, Lindesberg, Visby

17 onsdag Bollnäs, Dannero, Eskilstuna, Skellefteå, Åmål

18 torsdag

19 fredag Bergsåker, Jägersro, Rättvik, Solvalla, Åby, Örebro

20 lördag

21 söndag Solvalla, Solvalla

22 måndag Hagmyren, Kalmar

23 tisdag Romme, Östersund

24 onsdag Axevalla, Eskilstuna, Gävle, Årjäng

25 torsdag Lindesberg

26 fredag Bergsåker, Boden, Visby

27 lördag

28 söndag Mantorp

29 måndag Axevalla, Bollnäs, Dannero, Jägersro, Umåker

30 tisdag Hagmyren, Halmstad, Rättvik, Skellefteå, Tingsryd, Åby

31 onsdag Eskilstuna, Kalmar, Lindesberg, Solänget
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25 tisdag Bollnäs, Hagmyren, Jägersro, Solvalla, Åmål

26 onsdag Romme, Skellefteå

27 torsdag Bergsåker, Solvalla

28 fredag Axevalla, Boden, Bollnäs, Kalmar, Rättvik

29 lördag

30 söndag

APRIL

MAJ

STARTANMÄLNINGAR

JUNIORCHANS 
MONTÉ
Solänget 9 maj

Bollnäs 24 maj

JUNIORCHANS
I lopp rubricerade med Junior- 
chans får även ungdomar 
under 18 år köra. Lopp med 
Juniorchans kommer att 
inleda travdagen och är det 
ungdom under 18 år som 
kör kommer loppet att köras 
utan spel. Ordningsföljden på 
loppen med Juniorchans kan 
ändras efter kompletterings-
tiden om det inte är någon 
ungdom under 18 år i något 
av loppen.

JUNIORCHANS MONTÉLOPP

MAJ MAJ

PROPOSITIONER
Utgiven av: Svensk Travsport, Box 201 51, 161 02 BROMMA 
Tel. 08-475 26 00 (växel), 08-475 27 00 (kundtjänst)

Ansvarig utgivare: Robert Karlsson
Foto: Foto Tarzan
Prenumerationspris: 530 kr (inkl 6% moms)
Annonspriser: 1/2 sida  2.500 kr, 1/1 sida 5.000 kr, bilaga 8.000 kr

Reservation för eventuella ändringar i Propositionen.Kontrollera alltid Reservation för eventuella ändringar i Propositionen.Kontrollera alltid 
Propositionen på travsport.se innan anmälan.Propositionen på travsport.se innan anmälan.
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MAJ HUVUDTÄVLING LUNCHTÄVLING  ÖVRIGA TÄVLINGAR 

 1 måndag Hagmyren* Åmål

 2 tisdag Jägersro* Romme Skellefteå

 3 onsdag Bergsåker**, Solvalla**

 4 torsdag Boden* Axevalla Bollnäs

 5 fredag Kalmar* Östersund Rättvik

 6 lördag Åby*** Gävle, Jägersro, Solänget

 7 söndag Romme

 8 måndag Färjestad* Visby Halmstad

 9 tisdag Axevalla* Dannero Eskilstuna

 10 onsdag Jägersro**, Solvalla**

 11 torsdag Örebro* Hagmyren Boden, Åby

 12 fredag Romme* Kalmar Bergsåker, Årjäng

 13 lördag Umåker*** Bollnäs, Halmstad

 14 söndag Lindesberg

 15 måndag Mantorp* Skellefteå Färjestad

 16 tisdag Eskilstuna* Rättvik Östersund

 17 onsdag Solvalla**, Åby**

 18 torsdag Jägersro* Bergsåker

 19 fredag Boden* Vaggeryd Romme

 20 lördag Gävle*** Axevalla, Tingsryd

 21 söndag Solänget*

 22 måndag Halmstad* Lindesberg Färjestad, Visby

 23 tisdag Åmål* Dannero Eskilstuna, Skellefteå

 24 onsdag Jägersro** Bollnäs

 25 torsdag Åby* Rättvik Bergsåker, Örebro

 26 fredag Hagmyren* Solvalla Kalmar

 27 lördag Solvalla***

 28 söndag Solvalla***

29 måndag Romme* Östersunde

30 tisdag Eskilstuna* Årjäng Axevalla, Gävle

31  onsdag Lindesberg***

TÄVLINGSDAGAR MAJ
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AXEVALLAAXEVALLA
Torsdag 4 majTorsdag 4 maj
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 28 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 28 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 25.000 kr25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. StoloppProp. 2. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 10.001 - 85.000 kr10.001 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 100.000 kr100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 50.001 kr50.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 175.000 kr50.001 - 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Stolopp - SpårtrappaProp. 5. Stolopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 85.001 - 250.000 kr85.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 300.000 kr100.001 - 300.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 375.000 kr375.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 125.001 kr125.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Fördel StonProp. 8. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 175.001 - 560.000 kr175.001 - 560.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 175.001 - 785.000 kr175.001 - 785.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Tisdag 9 maj  (AX)Tisdag 9 maj  (AX)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 3 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 3 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 20.000 kr20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050509 eller tidigare050509 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 5.001 - 70.000 kr5.001 - 70.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp StonProp. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
Ljus anmälan.
4-åriga svenskasvenska ston 10.001 - 100.000 kr10.001 - 100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner Körsvenner 
födda 050509 eller tidigarefödda 050509 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 135.000 kr40.001 - 135.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. SpårtrappaProp. 5. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 70.001 - 285.000 kr70.001 - 285.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Skaraborgsbygdens Ungdomsserie - U30Prop. 6. Skaraborgsbygdens Ungdomsserie - U30
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 135.001 - 395.000 kr135.001 - 395.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 050509Körsvenner födda 930101 till 050509.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Skaraborgsbygdens Ungdomsserie är en körsvensserie för B- och K-licens-Skaraborgsbygdens Ungdomsserie är en körsvensserie för B- och K-licens-
innehavare som är födda 1993 eller senare. Det körs 12 lopp i serien på Axe-innehavare som är födda 1993 eller senare. Det körs 12 lopp i serien på Axe-
valla under 2023. Poängskala i serien: Poängskala 12-8-6-5-4-3-2-1.valla under 2023. Poängskala i serien: Poängskala 12-8-6-5-4-3-2-1.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.
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Prop. 7. StoloppProp. 7. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 100.001 - 430.000 kr100.001 - 430.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. P21-loppProp. 8. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 550.000 kr550.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 220.001 kr220.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 135.001 - 850.000 kr135.001 - 850.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 340.001 kr340.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 340.001 - 2.250.000 kr340.001 - 2.250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Lördag 20 maj  (AX)Lördag 20 maj  (AX)
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 15 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 15 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 80.000 kr80.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 32.001 kr32.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Skaraborgsbygdens Ungdomsserie - U30Prop. 3. Skaraborgsbygdens Ungdomsserie - U30
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 32.001 - 120.000 kr32.001 - 120.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 050520Körsvenner födda 930101 till 050520.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Skaraborgsbygdens Ungdomsserie är en körsvensserie för B- och K-licens-Skaraborgsbygdens Ungdomsserie är en körsvensserie för B- och K-licens-
innehavare som är födda 1993 eller senare. Det körs 12 lopp i serien på Axe-innehavare som är födda 1993 eller senare. Det körs 12 lopp i serien på Axe-
valla under 2023. Poängskala i serien: Poängskala 12-8-6-5-4-3-2-1.valla under 2023. Poängskala i serien: Poängskala 12-8-6-5-4-3-2-1.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 4. StoloppProp. 4. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 32.001 - 155.000 kr32.001 - 155.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. P21-loppProp. 5. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 185.000 kr185.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Ladugårdsinredes Lärlings-/Amatörserie - Omgång 8 - K150Prop. 6. Ladugårdsinredes Lärlings-/Amatörserie - Omgång 8 - K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 120.001 - 360.000 kr120.001 - 360.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050520 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050520 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Ladugårdsinredes Körsvensserie 2023 är en serie för B- och K-licensinneha-
vare med 10 lopp på Axevalla och 10 lopp på Åby från januari till december. 
Körsvenner erhåller poäng i serien enligt prisplaceringsskalan 150-80-50-
40-30-20-10-10. Körsven som döms för drivningsförseelse fråntas 30 poäng. 
Övrig info om serien finns på Axevallas och Åbys hemsidor.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 7. B-tränarloppProp. 7. B-tränarlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 15.001 - 625.000 kr15.001 - 625.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230415. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr100.001 kr, 40 m vid 250.001 kr250.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 120.001 - 980.000 kr120.001 - 980.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 490.001 kr490.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. MontéloppProp. 10. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 1.600.000 kr100.001 - 1.600.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050520 eller tidigareRyttare födda 050520 eller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 400.001 kr400.001 kr, 40 m vid 800.001 kr800.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Tisdag 30 maj  (AX)Tisdag 30 maj  (AX)
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 24 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 24 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Breddlopp - Juniorchans - U30Prop. 1. Breddlopp - Juniorchans - U30
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 50.000 kr50.000 kr med högst 500 poäng, körda av B- eller K- 
licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 071231 Körsvenner födda 930101 till 071231 
med högst 150 sulkylopp under 2022med högst 150 sulkylopp under 2022.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 20.001 kr20.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Breddlopp - Delningsproposition - Spårtrappa - P21Prop. 2. Breddlopp - Delningsproposition - Spårtrappa - P21
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 1.600.000 kr50.001 - 1.600.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Anmälda hästar delas upp efter startprissumma i lämpligt antal lopp, med 
högst 12 startande i vardera lopp. Spår efter spårtrappa. Om fler än 84 hästar 
anmäls, tas startande hästar ut i P21-ordning.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 3. Breddlopp - Montélopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 330.000 kr330.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050530 eller tidigareRyttare födda 050530 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 165.001 kr165.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

BERGSÅKERBERGSÅKER
Onsdag 3 majOnsdag 3 maj
Första start kl. 18:27Första start kl. 18:27
Startanmälan:Startanmälan: senast torsdag 27 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast torsdag 27 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 20.000 kr20.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. DubbelCupen, Försök 2 i Meeting 3 (Final År 15 juli) - StoloppProp. 3. DubbelCupen, Försök 2 i Meeting 3 (Final År 15 juli) - Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston 225.001 - 800.000 kr225.001 - 800.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 570.001 kr570.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
DubbelCupen Meeting 3:DubbelCupen Meeting 3:
Alla försök och final i detta Meeting är för ston. Försök körs på Gävle 27/4, 
Bergsåker 3/5, Färjestad 8/5, Romme 12/5, Solänget 21/5, Hagmyren 26/5, 
Bollnäs 16/6, Dannero 22/6, Rättvik 24/6 och Årjäng 30/6. Final på Årjäng 
15/7 med 200 000 kr i förstapris. Finalproposition: 2140 m voltstart, 20 m vid 
vunna 390.001 kr, 40 m vid vunna 590.001 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 4. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 20.000 kr20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 10.001 - 150.000 kr10.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr60.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Wången Cup - LärlingsloppProp. 6. Wången Cup - Lärlingslopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 60.001 - 240.000 kr60.001 - 240.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till Körsvenner födda 870101 till 
050503 med högst 400 sulkylopp under 2022050503 med högst 400 sulkylopp under 2022.
Kusk får ej tidigare haft A-licens.Kusk får ej tidigare haft A-licens.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Wångens hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 7. SpårtrappaProp. 7. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 385.000 kr150.001 - 385.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 240.001 - 595.000 kr240.001 - 595.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. StoloppProp. 9. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 100.001 - 850.000 kr100.001 - 850.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 340.001 kr340.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 385.001 - 1.875.000 kr385.001 - 1.875.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Fredag 12 maj  (B)Fredag 12 maj  (B)
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 8 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 8 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Kallblodsserie - Fördel StonProp. 1. Svensk Travsports Kallblodsserie - Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 225.000 kr50.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. SpårtrappaProp. 2. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 225.001 - 500.000 kr225.001 - 500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 75.000 kr75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. E3 Bonus - Agria Djurförsäkring - TreåringsloppProp. 4. E3 Bonus - Agria Djurförsäkring - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga ston högst 100.000 kr100.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 40.001 kr40.001 kr
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Agria Djurförsäkrings hederspris till segrande hästs ägare.
E3 Travlopp AB:s hederspris till segrande hästs tränare/körsven, uppfödare 
och hästskötare.

Prop. 5. SpårtrappaProp. 5. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 75.001 - 250.000 kr75.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. P21-loppProp. 6. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 350.000 kr350.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 140.001 kr140.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. FyraåringsloppProp. 7. Fyraåringslopp
Ljus anmälan.
4-åriga lägst 50.001 kr50.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 200.001 kr200.001 kr, 40 m vid 500.001 kr500.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 200.001 kr200.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 480.001 kr480.001 kr, 40 m vid 960.001 kr960.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Torsdag 18 maj  (B)Torsdag 18 maj  (B)
100% monté
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 12 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 12 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
OBS - Ryttare får endast rida max fyra lopp denna dag.OBS - Ryttare får endast rida max fyra lopp denna dag.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. MontéloppProp. 1. Montélopp
Ljus anmälan.
5-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 500.000 kr500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 255.001 kr255.001 kr, 40 m vid 365.001 kr365.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare

Prop. 2. Monté SM för KallblodProp. 2. Monté SM för Kallblod
Ljus anmälan.
5-åriga och äldre svenskasvenska kallblodiga lägst 365.001 kr365.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 850.001 kr850.001 kr, 40 m vid 1.285.001 kr1.285.001 kr
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500-4.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, ryttare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. MontéloppProp. 3. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 85.000 kr85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. MontéloppProp. 4. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 200.000 kr200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. MontéloppProp. 5. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 85.001 - 375.000 kr85.001 - 375.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. MontéloppProp. 6. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 85.001 - 1.080.000 kr85.001 - 1.080.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 270.001 kr270.001 kr, 40 m vid 540.001 kr540.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Montélopp - Fördel StonProp. 7. Montélopp - Fördel Ston
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre hingstar och valacker 200.001 - 685.000 kr200.001 - 685.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 200.001 - 1.685.000 kr200.001 - 1.685.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. MontéloppProp. 8. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre lägst 500.001 kr500.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.OBS! Ryttare får rida max fyra lopp denna dag.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 75.000-37.500-21.500-15.000-11.000-7.500-5.000-4.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

P21-LOPP
Hästar med senaste start längst tillbaka i tiden, räknat från start-

anmälan, går in som ordinarie i loppet oavsett startpoäng.
Halvrad räknas som start. Vid lika startdatum ges företräde till 

häst med högst startpoäng. I sista hand sker lottning.
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Torsdag 25 maj  (B)Torsdag 25 maj  (B)
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 19 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 19 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Breddlopp - Sleipner Bergsåkers Månadstäcke - P21-loppProp. 1. Breddlopp - Sleipner Bergsåkers Månadstäcke - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 100.000 kr100.000 kr med högst 
500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 eller tidigare med Körsvenner födda 050525 eller tidigare med 
högst 150 sulkylopp under 2022högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 55.001 kr55.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
Sleipner Bergsåkers hederstäcke till segrande häst.

Prop. 2. Breddlopp - Spårtrappa - P21-loppProp. 2. Breddlopp - Spårtrappa - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr med 
högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 eller tidigare Körsvenner födda 050525 eller tidigare 
med högst 150 sulkylopp under 2022med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. BreddloppProp. 3. Breddlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 50.000 kr50.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 20.001 kr20.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Breddlopp - P21-loppProp. 4. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 20.001 - 110.000 kr20.001 - 110.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 årProp. 5. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 år
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 175.000 kr175.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 
meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter. Hästarna uttages i meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter. Hästarna uttages i 
P21-ordning.P21-ordning.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Voltstart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Breddlopp - Royal Sulkys B-tränarserie - K150 - P22-loppProp. 6. Breddlopp - Royal Sulkys B-tränarserie - K150 - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 225.000 kr225.000 kr med högst 500 poäng i B-träningB-träning. I oav-
bruten B-träning fr.o.m. 230419, körda av B- eller K- licensinnehavare EJ 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 eller Körsvenner födda 050525 eller 
tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 225.000 kr.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Royal Sulkys B-tränarserie består av tio försökslopp på Bergsåker under 2023, 
med final i december. De 15 poängrikaste hästarna är kvalificerade för finalen. 
Se mer info på www.bergsaker.com/sport-och-spel/sport/serier/
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Breddlopp - P22-lopp - International Stallions Körsvenserie Prop. 7. Breddlopp - P22-lopp - International Stallions Körsvenserie 
- U35/K150 (Final Bergsåker 27 juli)- U35/K150 (Final Bergsåker 27 juli)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 110.001 - 300.000 kr110.001 - 300.000 kr med högst 500 poäng, körda av B- 
eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 880101 till Körsvenner födda 880101 till 
050525 med högst 150 sulkylopp under 2022050525 med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
För mer info om International Stallions Körsvensserie, se www.bergsaker.com/
sport-och-spel/sport/serier/
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Breddlopp - P21-loppProp. 8. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 225.001 - 650.000 kr225.001 - 650.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Breddlopp - P21-lopp - Specialare - Fördel under 250 poängProp. 9. Breddlopp - P21-lopp - Specialare - Fördel under 250 poäng
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 500.001 - 1.600.000 kr500.001 - 1.600.000 kr med högst 500 poäng samt 3-åriga 
och äldre lägst 500.001 kr500.001 kr med högst 250 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Kör-Kör-
svenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022svenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 500.001-1.600.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar som 
tjänat mer än 1.600.001 kr får ha högst 250 startpoäng.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

BODENBODEN
Torsdag 4 majTorsdag 4 maj
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 28 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 28 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Rolf Sundlings MinnesloppProp. 1. Rolf Sundlings Minneslopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 225.001 - 1.800.000 kr225.001 - 1.800.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 650.001 kr650.001 kr, 40 m vid 1.095.001 kr1.095.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 40.000 kr40.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050504 eller tidigare050504 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 16.001 kr16.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 60.000 kr60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 125.000 kr40.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. P21-loppProp. 5. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 225.000 kr225.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 90.001 kr90.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-(2.000)-(2.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp StonProp. 6. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
Ljus anmälan.
4-åriga svenskasvenska ston högst 250.000 kr250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050504 eller tidigare050504 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 40.001 kr40.001 kr, 40 m vid 100.001 kr100.001 kr
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 60.001 - 340.000 kr60.001 - 340.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 170.001 kr170.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Fördel StonProp. 8. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 60.001 - 275.000 kr60.001 - 275.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 60.001 - 385.000 kr60.001 - 385.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Fördel StonProp. 9. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 125.001 - 550.000 kr125.001 - 550.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 125.001 - 770.000 kr125.001 - 770.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 275.001 - 3.000.000 kr275.001 - 3.000.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 800.001 kr800.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Torsdag 11 maj  (BO)Torsdag 11 maj  (BO)
Första start kl. 18:00Första start kl. 18:00
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 5 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 5 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Breddlopp - P21-loppProp. 1. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 225.000 kr225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050511 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr80.001 kr, 40 m vid 135.001 kr135.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Breddlopp - Juniorchans - P21-loppProp. 2. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 80.000 kr80.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Voltstart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Breddlopp - Delningsproposition - SpårtrappaProp. 3. Breddlopp - Delningsproposition - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 80.001 - 2.500.000 kr80.001 - 2.500.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050511 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Anmälda hästar delas upp efter startprissumma i lämpligt antal lopp, med 
högst 12 startande i vardera lopp. Spår efter spårtrappa. Om fler än 72 hästar 
anmäls, tas startande hästar ut i P21-ordning.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Breddlopp - Montélopp - P21-loppProp. 4. Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050511 eller tidigareRyttare födda 050511 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 300.001 kr300.001 kr, 40 m vid 600.001 kr600.001 kr, 60 
m vid 1.200.001 kr1.200.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Fredag 19 maj  (BO)Fredag 19 maj  (BO)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 15 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 15 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Fördel StonProp. 1. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr100.001 - 500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker. 20 m vid vunna 365.001 kr365.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 12.001 kr12.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp StonProp. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska ston högst 80.000 kr80.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 32.001 kr32.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 12.001 - 85.000 kr12.001 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 5. SpårtrappaProp. 5. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 85.001 - 260.000 kr85.001 - 260.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 400.000 kr150.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. StoloppProp. 7. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 85.001 - 475.000 kr85.001 - 475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 190.001 kr190.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 260.001 - 700.000 kr260.001 - 700.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. P21-loppProp. 9. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 875.000 kr875.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 140.001 kr140.001 kr, 40 m vid 350.001 kr350.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-(2.000)-(2.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 400.001 kr400.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

BOLLNÄSBOLLNÄS
Torsdag 4 majTorsdag 4 maj
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 28 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 28 april kl.14:40.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. StoloppProp. 1. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston högst 20.000 kr20.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 7.501 kr7.501 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Svensk Travsports Kallblodsserie - Fördel StonProp. 2. Svensk Travsports Kallblodsserie - Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 20.001 - 100.000 kr20.001 - 100.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Järvsöfaks UngdomsCup, Försök 2Prop. 3. Järvsöfaks UngdomsCup, Försök 2
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr, körda 
av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 930101 till 050504Körsvenner födda 930101 till 050504. Körsven får ej innehaft A-licens.Körsven får ej innehaft A-licens.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Järvsöfaks UngdomsCup är en serie med sex försök och en final på Hagmyren 
29 juli. Försök körs på Bergsåker 25/4, Bollnäs 4/5, Östersund 16/5, Lindes-
berg 6/6, Åmål 5/7 och Skellefteå 10/7. De två främsta körsvennerna från 
detta försök är kvalificerade till finalen. Körsven som kvalificerat sig till final 
får ej köra i kommande försök. Är körsven anmäld till ett försök får denne inte 
anmälas till nytt försök förrän det första är avgjort.
Wången bjuder finaldeltagarna på middag, inspirationsföreläsning och över-
nattning i samband med finalen.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. StoloppProp. 4. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston högst 35.000 kr35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 14.001 kr14.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 125.000 kr125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 50.001 kr50.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Juniorchans - Fördel under 18 år - K150Prop. 6. Juniorchans - Fördel under 18 år - K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 200.000 kr200.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 
meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter.meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter.
2640 m.2640 m. Voltstart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. P21-lopp - SpårtrappaProp. 7. P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 125.001 - 400.000 kr125.001 - 400.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050504 eller tidigareKörsvenner födda 050504 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Fördel StonProp. 8. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 125.001 - 475.000 kr125.001 - 475.000 kr samt 3-åriga 
och äldre ston 125.001 - 665.000 kr125.001 - 665.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050504 eller tidigare050504 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.Tillmans Charks hederspris till segrande hästs 
körsven. Travprofil.se:s hederspris till segrande hästs skötare. Hederspris till 
segrande hästs ägare.
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Prop. 9. Fördel StonProp. 9. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 200.001 - 875.000 kr200.001 - 875.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 200.001 - 1.225.000 kr200.001 - 1.225.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050504 eller tidigare050504 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Lördag 13 maj  (BS)Lördag 13 maj  (BS)
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 8 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 8 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Breddlopp - P21-lopp - Fördel StonProp. 1. Breddlopp - P21-lopp - Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga hingstar och valacker 20.001 20.001 
- 100.000 kr- 100.000 kr med högst 500 poäng samt 3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska 
kallblodiga ston 20.001 - 150.000 kr20.001 - 150.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Breddlopp - P21-loppProp. 2. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 225.000 kr100.001 - 225.000 kr med 
högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare Körsvenner födda 050513 eller tidigare 
med högst 150 sulkylopp under 2022med högst 150 sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Breddlopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr100.001 - 500.000 kr med 
högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare Körsvenner födda 050513 eller tidigare 
med högst 150 sulkylopp under 2022med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 295.001 kr295.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Breddlopp - P21-loppProp. 4. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 40.000 kr40.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Breddlopp - Spårtrappa - P21-loppProp. 5. Breddlopp - Spårtrappa - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 150.000 kr40.001 - 150.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Breddlopp - P21-loppProp. 6. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 275.000 kr100.001 - 275.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. B-tränarloppProp. 7. B-tränarlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 425.000 kr40.001 - 425.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230408. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare Körsvenner födda 050513 eller tidigare 
med högst 150 sulkylopp under 2022med högst 150 sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 170.001 kr170.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Breddlopp - Spårtrappa - P21-loppProp. 8. Breddlopp - Spårtrappa - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 600.000 kr150.001 - 600.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2640 m.2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Breddlopp - P21-lopp - SpårtrappaProp. 9. Breddlopp - P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 400.001 - 2.500.000 kr400.001 - 2.500.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Onsdag 24 maj  (BS)Onsdag 24 maj  (BS)
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 17 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 17 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. SpårtrappaProp. 1. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 150.000 kr50.001 - 150.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Sleipner Bollnäs MånadstäckeProp. 2. Sleipner Bollnäs Månadstäcke
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 275.001 kr275.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare. Heders-
täcke till segrande häst.
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Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga lägst 350.001 kr350.001 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 580.001 kr580.001 kr, 40 m vid 980.001 kr980.001 kr, 60 m vid 
1.650.001 kr1.650.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 12.001 kr12.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 5. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 60.000 kr60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 24.001 kr24.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare. 
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. SpårtrappaProp. 6. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 30.001 - 120.000 kr30.001 - 120.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Fördel StonProp. 7. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 100.001 - 260.000 kr100.001 - 260.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 100.001 - 365.000 kr100.001 - 365.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. P21-lopp - SpårtrappaProp. 8. P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 260.001 - 850.000 kr260.001 - 850.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs körsven. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Trav Gävleborgs Montéserie 2023, Försök 9 - Junior-Prop. 9. Trav Gävleborgs Montéserie 2023, Försök 9 - Junior-
chanschans
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 450.000 kr450.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 071231 Ryttare födda 071231 
eller tidigareeller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 225.001 kr225.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Regler: Gävleborgs Montéserie 2023 rids i 18 försök under året i Bollnäs, 
Gävle och på Hagmyren där de tolv främsta ryttarna kvalificerar sig till final på 
Gävle torsdag 12/10. Finalen är ett varmblodslopp med 100 000 kronor i för-
stapris. Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas 
övriga ryttare som deltar i loppen. En poäng tilldelas ryttare som blir diskva-
lificerad eller inte fullföljer loppen. Den ryttare som samlat ihop flest poäng i 
grundserien erhåller ett presentkort till ett värde av 5 000 kr.
Tillmans Charks hederspris till segrande hästs ryttare. Travprofil.se:s heders-
pris till segrande hästs skötare. Hederspris till segrande hästs ägare.

DANNERODANNERO
Tisdag 9 majTisdag 9 maj
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 3 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 3 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 7.500 kr7.500 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 2. Fördel StonProp. 2. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 100.000 kr100.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 205.001 kr205.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 14.000 kr14.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 14.001 - 100.000 kr14.001 - 100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Voltstart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 6. P21-loppProp. 6. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 125.000 kr125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 50.001 kr50.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 400.000 kr50.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 200.001 kr200.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
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Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 200.001 - 700.000 kr200.001 - 700.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Tisdag 23 maj  (D)Tisdag 23 maj  (D)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 17 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 17 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr50.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 30.001 kr30.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Fördel StonProp. 2. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 150.000 kr50.001 - 150.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 150.001 - 800.000 kr150.001 - 800.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 625.001 kr625.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 4. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 6.000 kr6.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 60.000 kr60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 24.001 kr24.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. P21-loppProp. 6. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 270.000 kr270.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 90.001 kr90.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 60.001 - 375.000 kr60.001 - 375.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 150.001 kr150.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 1.250.000 kr150.001 - 1.250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 500.001 kr500.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

ESKILSTUNAESKILSTUNA
Tisdag 9 majTisdag 9 maj
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 3 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 3 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 12.001 kr12.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 55.000 kr55.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. TreåringsloppProp. 3. Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 125.000 kr125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 50.001 kr50.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. SpårtrappaProp. 4. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 55.001 - 180.000 kr55.001 - 180.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Juniorchans - U30/K150-loppProp. 5. Juniorchans - U30/K150-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 250.000 kr250.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 071231 med högst 150 Körsvenner födda 930101 till 071231 med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. SpecialareProp. 6. Specialare
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 180.001 - 435.000 kr180.001 - 435.000 kr samt 3-åriga och äldre 180.001 - 180.001 - 
600.000 kr600.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 180.001-435.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar som 
tjänat mellan 435.001-600.000 kr får ha högst 500 startpoäng.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 750.000 kr750.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050509 eller tidigareKörsvenner födda 050509 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 120.001 kr120.001 kr, 40 m vid 300.001 kr300.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Travföreningens Montéserie 2023, Försök 2 - R30Prop. 8. Travföreningens Montéserie 2023, Försök 2 - R30
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 775.000 kr100.001 - 775.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda Ryttare födda 
050509 eller tidigare med högst 30 montélopp under 2022050509 eller tidigare med högst 30 montélopp under 2022.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Montéserien 2023 (R30) rids i 5 st försök under året där de tolv främsta ryt-
tarna kvalificerar sig till final. Poängberäkning i försöken är 30-14-10-7-5-4-
3-2. En poäng tilldelas övriga ryttare som deltar i loppen. Noll poäng tilldelas 
ryttare som blir diskvalificerad eller inte fullföljer loppen.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare/ryttare och hästskötare.

Tisdag 16 maj  (E)Tisdag 16 maj  (E)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 10 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 10 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 65.000 kr65.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050516 eller tidigare050516 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 3. StoloppProp. 3. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston högst 75.000 kr75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 30.001 kr30.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 15.001 - 90.000 kr15.001 - 90.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Travföreningens Kuskserie 2023, Försök 2 - K150Prop. 5. Travföreningens Kuskserie 2023, Försök 2 - K150
(Sponsras av ICA Maxi Eskilstuna och RS Mustang)(Sponsras av ICA Maxi Eskilstuna och RS Mustang)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 145.000 kr50.001 - 145.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050516 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050516 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Kuskserien 2023 körs i tio försök under året där de tolv främsta kuskarna kva-
lificerar sig till final. Kuskserien är för kuskar med B- eller K-licens som körde 
högst 150 lopp 2022. Poängberäkning i försöken är 30-14-10-7-5-4-3-2. En 
poäng tilldelas övriga kuskar som deltar i loppen. Noll poäng tilldelas kuskar 
som blir diskvalificerad eller inte fullföljer loppen.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare/körsven och hästskötare.

Prop. 6. B-tränarloppProp. 6. B-tränarlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 15.001 - 350.000 kr15.001 - 350.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230410. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 56.001 kr56.001 kr, 40 m vid 140.001 kr140.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 90.001 - 380.000 kr90.001 - 380.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 190.001 kr190.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 190.001 - 520.000 kr190.001 - 520.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Stolopp - SpårtrappaProp. 9. Stolopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 200.001 - 800.000 kr200.001 - 800.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 520.001 - 1.125.000 kr520.001 - 1.125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Tisdag 23 maj  (E)Tisdag 23 maj  (E)
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 17 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 17 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 25.000 kr25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp StonProp. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska ston högst 45.000 kr45.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050523 eller tidigare050523 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

FRISKINTYG
OBS! Friskintyg ska skickas till Svensk Travsports Kundtjänst. 

Skicka via e-post till kundtjanst@travsport.se.
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Prop. 3. Juniorchans - Fördel under 18 årProp. 3. Juniorchans - Fördel under 18 år
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 85.000 kr85.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 
meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter.meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter.
2140 m.2140 m. Voltstart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 5.001 - 150.000 kr5.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 50.001 kr50.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. P22-loppProp. 5. P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 190.000 kr190.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
Närmast upp t.o.m 190.000 kr.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 85.001 - 265.000 kr85.001 - 265.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 425.000 kr150.001 - 425.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 265.001 kr265.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 600.001 kr600.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Tisdag 30 maj  (E)Tisdag 30 maj  (E)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 24 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 24 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp StonProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska ston högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050530 eller tidigare050530 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp 
Hingstar/ValackerHingstar/Valacker
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska hingstar och valacker högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 45.000 kr45.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Hederspris till segrande hästs ägare.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 10.001 - 80.000 kr10.001 - 80.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. E30 - Ungdomslopp - UttagningsloppProp. 5. E30 - Ungdomslopp - Uttagningslopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 185.000 kr45.001 - 185.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 050530 med högst 150 Körsvenner födda 930101 till 050530 med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
De två främst placerade kuskarna är skyldiga att deltaga i finalen på Bergsåker De två främst placerade kuskarna är skyldiga att deltaga i finalen på Bergsåker 
den 1 juli.den 1 juli. Om körsven blir avstängd eller på annat sätt inte kan delta i finalen 
blir den körsven som placerat sig närmast efter i det uttagningslopp som den 
avstängde kvalificerat sig ifrån startberättigad. Redan kvalificerad körsven får 
ej delta i fler uttagningslopp.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Fördel StonProp. 6. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 80.001 - 220.000 kr80.001 - 220.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 80.001 - 310.000 kr80.001 - 310.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 325.000 kr45.001 - 325.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 130.001 kr130.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Wången Cup - LärlingsloppProp. 8. Wången Cup - Lärlingslopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 185.001 - 400.000 kr185.001 - 400.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till Körsvenner födda 870101 till 
050530 med högst 400 sulkylopp under 2022050530 med högst 400 sulkylopp under 2022.
Kusk får ej tidigare haft A-licens.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Wångens hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 9. Hästägarpriset - StayerloppProp. 9. Hästägarpriset - Stayerlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 130.001 kr130.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 480.001 kr480.001 kr, 40 m vid 865.001 kr865.001 kr, 60 m vid 
1.555.001 kr1.555.001 kr
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.
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Prop. 10. MontéloppProp. 10. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 1.500.000 kr100.001 - 1.500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050530 eller tidigareRyttare födda 050530 eller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

FÄRJESTADFÄRJESTAD
Måndag 8 majMåndag 8 maj
E3 Bonus
ByggAluminiums Dag
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 2 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 2 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. DubbelCupen, Försök 3 i Meeting 3 (Final År 15 juli) - StoloppProp. 1. DubbelCupen, Försök 3 i Meeting 3 (Final År 15 juli) - Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston 50.001 - 350.000 kr50.001 - 350.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 250.001 kr250.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
DubbelCupen Meeting 3:DubbelCupen Meeting 3:
Alla försök och final i detta Meeting är för ston. Försök körs på Gävle 27/4, 
Bergsåker 3/5, Färjestad 8/5, Romme 12/5, Solänget 21/5, Hagmyren 26/5, 
Bollnäs 16/6, Dannero 22/6, Rättvik 24/6 och Årjäng 30/6. Final på Årjäng 
15/7 med 200 000 kr i förstapris. Finalproposition: 2140 m voltstart, 20 m vid 
vunna 390.001 kr, 40 m vid vunna 590.001 kr.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr100.001 - 500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 365.001 kr365.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 10.000 kr10.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050508 eller tidigare050508 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 4. E3 Bonus - Agria Djurförsäkring - TreåringsloppProp. 4. E3 Bonus - Agria Djurförsäkring - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 65.000 kr65.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Agria Djurförsäkrings hederspris till segrande hästs ägare.
E3 Travlopp AB:s hederspris till segrande hästs tränare/körsven, uppfödare 
och hästskötare.

Prop. 5. KMAB:s StoserieProp. 5. KMAB:s Stoserie
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 50.001 - 160.000 kr50.001 - 160.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
KMAB:s Stoserie körs i 15 omgångar under 2023. Efter varje lopp utdelas 
poäng efter placering 20-12-8-5-4-3-2-1. Den häst som efter avslutad serie 
samlat flest poäng står som slutsegrare och erhåller då lagerkrans och täcke. 
Segrande hästs ägare erhåller en resecheck värd 10 000 kr från KMAB.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 10.001 - 200.000 kr10.001 - 200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr80.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 7. Wången Cup - LärlingsloppProp. 7. Wången Cup - Lärlingslopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 80.001 - 245.000 kr80.001 - 245.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till Körsvenner födda 870101 till 
050508 med högst 400 sulkylopp under 2022050508 med högst 400 sulkylopp under 2022.
Kusk får ej tidigare haft A-licens.Kusk får ej tidigare haft A-licens.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Wångens hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 8. Färjestad Rid & Trav B-tränarserie - B-tränarlopp - SpårtrappaProp. 8. Färjestad Rid & Trav B-tränarserie - B-tränarlopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 200.001 - 625.000 kr200.001 - 625.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230402, körda av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050508 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 950.000 kr100.001 - 950.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 380.001 kr380.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.

Prop. 10. MontéloppProp. 10. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 1.160.000 kr100.001 - 1.160.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050508 eller tidigareRyttare födda 050508 eller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 580.001 kr580.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Måndag 15 maj  (F)Måndag 15 maj  (F)
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 9 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 9 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Travrikes Unga 2023:Travrikes Unga 2023:
En ungdomsserie där alla kuskar 16-25 år (födda 1998 eller senare) som 
startar på Ar, F, Åm och År i "Juniorchans-lopp" och andra utvalda lopp under 
2023 deltar i ungdomsserien. Flera av loppen är öppna även för äldre kuskar 
än 25 år, men poäng räknas enbart på de mellan 16-25 år. Ungdomarna som 
deltar samlar poäng enligt en bestämd skala. FINALEN avgörs på Årjäng den 
16 september där extra fina hederspriser utlovas. Mer information finns på 
banornas hemsidor.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 35.000 kr35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050515 eller tidigare050515 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.
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Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 50.000 kr50.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 4. VF:s Amerikaresa - Lärlingslopp (B-/K-licens) - K150Prop. 4. VF:s Amerikaresa - Lärlingslopp (B-/K-licens) - K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 20.001 - 110.000 kr20.001 - 110.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050515 eller Körsvenner födda 050515 eller 
tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Även norska lärlingar tillhörande Momarken som fyllt 18 år med högst 150 
sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs körsven.

Prop. 5. Juniorchans - Travrikes Unga 2023 - K150 - Fördel under 18 årProp. 5. Juniorchans - Travrikes Unga 2023 - K150 - Fördel under 18 år
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 200.000 kr200.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 
meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter.meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter.
2140 m.2140 m. Voltstart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Loppet ingår i Travrikes Unga 2023, läs mer under dagtexten.Loppet ingår i Travrikes Unga 2023, läs mer under dagtexten.

Prop. 6. Färjestad Rid & Trav B-tränarserie - B-tränarloppProp. 6. Färjestad Rid & Trav B-tränarserie - B-tränarlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 275.000 kr100.001 - 275.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230409, körda av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050515 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
1640 m.1640 m. Autostart. 15 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 350.000 kr50.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 140.001 kr140.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 8. StoloppProp. 8. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 140.001 - 500.000 kr140.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 9. Fördel StonProp. 9. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 350.001 - 785.000 kr350.001 - 785.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 350.001 - 1.100.000 kr350.001 - 1.100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Måndag 22 maj  (F)Måndag 22 maj  (F)
Färjestad Rid & Trav AB
Första start kl. 17:40Första start kl. 17:40
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 16 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 16 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Travrikes Unga 2023:Travrikes Unga 2023:
En ungdomsserie där alla kuskar 16-25 år (födda 1998 eller senare) som 
startar på Ar, F, Åm och År i "Juniorchans-lopp" och andra utvalda lopp under 
2023 deltar i ungdomsserien. Flera av loppen är öppna även för äldre kuskar 
än 25 år, men poäng räknas enbart på de mellan 16-25 år. Ungdomarna som 
deltar samlar poäng enligt en bestämd skala. FINALEN avgörs på Årjäng den 
16 september där extra fina hederspriser utlovas. Mer information finns på 
banornas hemsidor.
Hederspriser: Dagens loppsponsorer skänker idag priser till samtliga startande Hederspriser: Dagens loppsponsorer skänker idag priser till samtliga startande 
i alla lopp.i alla lopp.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Breddlopp - Rekordhandikappen - Voltrekord (distanso-Prop. 1. Breddlopp - Rekordhandikappen - Voltrekord (distanso-
beroende) 1.28 och sämreberoende) 1.28 och sämre
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga lägst 500 kr500 kr som har fullföljt 
minst 1 totalisatorlopp fr.o.m. 16 maj 2022. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050522 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
För kallblodiga hästar med voltstartsrekord 1.28,0 och sämre.För kallblodiga hästar med voltstartsrekord 1.28,0 och sämre.
5 hemmahästar har företräde, som hemmabana räknas även Åmål, Årjäng.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Tillägg 20 m vid voltrekord 1.30,0-1.30,9. Tillägg 40 m vid voltrekord 1.29,0-Tillägg 20 m vid voltrekord 1.30,0-1.30,9. Tillägg 40 m vid voltrekord 1.29,0-
1.29,9. Tillägg 60 m vid voltrekord 1.28,0-1.28,9.1.29,9. Tillägg 60 m vid voltrekord 1.28,0-1.28,9.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Juniorchans - Travrikes Unga 2023 - U35 - K150Prop. 2. Juniorchans - Travrikes Unga 2023 - U35 - K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 125.000 kr125.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 880101 till 071231 med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 880101 till 071231 med högst 150 sulkylopp under 2022.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Loppet ingår i Travrikes Unga 2023, läs mer under dagtexten.Loppet ingår i Travrikes Unga 2023, läs mer under dagtexten.

Prop. 3. Breddlopp - Delningsproposition - SpårtrappaProp. 3. Breddlopp - Delningsproposition - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 1.500.000 kr1.500.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050522 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050522 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Anmälda hästar delas upp efter startprissumma i lämpligt antal lopp, med 
högst 12 startande i vardera lopp. Spår efter spårtrappa. Om fler än 96 hästar 
anmäls, tas startande hästar ut i P21-ordning.
Hederspris till segrande hästs ägare.

GÄLLANDE ANMÄLAN I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Tränaren är skyldig att före anmälan kontrollera att hästens resultat från starter i utlandet är fullständiga på travsport.se, samt meddela 

eventuella felaktigheter till Svensk Travsport. ST har rätt att stryka häst som trots felaktig resultatrad kommit med i startlista.

VILKEN LOPPKATEGORI TILLHÖR DU? 
 LOPPKATEGORI 1: Har kört/ridit minst 100 totalisatorlopp senaste fem åren varav 20 senaste två åren.
 LOPPKATEGORI 2: Grundkrav, godkänd utbildningsomgång eller aktuella aktiviteter.

Licensinnehavare som uppbär periodiskt understöd får endast träna/köra/rida egenägda eller av nära anhörig ägda hästar. 



18

GÄVLEGÄVLE
Lördag 6 majLördag 6 maj
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 2 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 2 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports KallblodsserieProp. 1. Svensk Travsports Kallblodsserie
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 225.000 kr100.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Vägen till Speedrace Solvalla 26 maj - Supersprint KallblodProp. 2. Vägen till Speedrace Solvalla 26 maj - Supersprint Kallblod
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga lägst 225.001 kr225.001 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
1140 m.1140 m. Autostart. 8 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-5.500 kr (6 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Vinnaren av detta lopp är inbjuden till Speedrace på Solvalla fredag 26 maj Vinnaren av detta lopp är inbjuden till Speedrace på Solvalla fredag 26 maj 
2023 efter godkännande av Stockholms Travsällskap. Vid död löpning tillfaller 2023 efter godkännande av Stockholms Travsällskap. Vid död löpning tillfaller 
inbjudan till Speedrace den med högst startpoäng. Speedrace på Solvalla körs inbjudan till Speedrace den med högst startpoäng. Speedrace på Solvalla körs 
över 640 meter med autostart.över 640 meter med autostart.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 25.000 kr25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller. 4 hemmahästar har företräde.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 25.001 - 100.000 kr25.001 - 100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Hedlunds Åkeri AB:s Lärlingsserie 2023, Försök 5 - K400Prop. 5. Hedlunds Åkeri AB:s Lärlingsserie 2023, Försök 5 - K400
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 295.000 kr100.001 - 295.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050506 eller Körsvenner födda 050506 eller 
tidigare med högst 400 sulkylopp under 2022tidigare med högst 400 sulkylopp under 2022.
Kusk får ej innehaft A-licens.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hedlunds Åkeri AB:s Lärlingsserie 2023 körs i tio försök under året där de 
tolv främsta kuskarna kvalificerar sig till två finalavdelningar 7 november. 
Lärlingsserien är för kuskar med B- eller K-licens som är registrerad som 
anställd hos A- eller B-tränare och som körde högst 400 lopp 2022. Kusk får 
ej innehaft A-licens. Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2. En 
poäng tilldelas övriga kuskar som deltar i loppen. En poäng tilldelas kuskar 
som blir diskvalificerad eller inte fullföljer loppen. Grundserien räknas som 
en finalavdelning. Till finalloppet som körs samma kväll är de tio främsta från 
finalavdelningarna (grundserien + två finalavdelningar) kvalificerade. Den 
kusk som samlat ihop flest poäng i grundserien erhåller ett presentkort till ett 
värde av 5.000 kr. Den kusk som vinner finalen erhåller ett presentkort till ett 
värde av 10.000 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 6. Travbutikens B-tränarserie Gävletravet 2023, Försök 4 - K30Prop. 6. Travbutikens B-tränarserie Gävletravet 2023, Försök 4 - K30
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 25.001 - 350.000 kr25.001 - 350.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230402, körda av B- eller K- licensinnehavare EJ anställd av A/B-träna-
re. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 30 Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 30 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 140.001 kr140.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Travbutikens Amatörserie 2023 körs i tio försök under året för B-tränade 
hästar och kuskar med B- eller K-licens licens (som körde högst 30 eller 150 
lopp 2022 beroende på vilket försök det gäller) där de tolv främsta kuskarna 
kvalificerar sig till finalen 12 oktober. Poängberäkning i försöken för kuskar 
och tränare är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas övriga kuskar och 
tränare som deltar i loppen. En poäng tilldelas kuskar och tränare som blir 
diskvalificerad eller inte fullföljer loppen. Den kusk och tränare som samlat 
ihop flest poäng i grundserien erhåller ett presentkort till ett värde av 5.000 kr 
vardera. Den kusk och tränare som vinner finalen erhåller ett presentkort till 
ett värde av 5.000 kr vardera.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven och hästskötare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 1.050.000 kr100.001 - 1.050.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 420.001 kr420.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Vägen till M.T.Insiders Speedrace Solvalla 28 maj - Prop. 8. Vägen till M.T.Insiders Speedrace Solvalla 28 maj - 
Supersprint VarmblodSupersprint Varmblod
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre lägst 200.001 kr200.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
1140 m.1140 m. Autostart. 8 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-5.500 kr (6 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Vinnaren är inbjuden till M.T.Insiders Speedrace på Solvalla söndag 28 maj Vinnaren är inbjuden till M.T.Insiders Speedrace på Solvalla söndag 28 maj 
2023 efter godkännande av Stockholms Travsällskap. Vid död löpning tillfaller 2023 efter godkännande av Stockholms Travsällskap. Vid död löpning tillfaller 
inbjudan till Speedrace den med högst startpoäng. M.T.Insiders Speedrace på inbjudan till Speedrace den med högst startpoäng. M.T.Insiders Speedrace på 
Solvalla körs över 640 meter med autostart.Solvalla körs över 640 meter med autostart.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 9. Trav Gävleborgs Montéserie 2023, Försök 8 Prop. 9. Trav Gävleborgs Montéserie 2023, Försök 8 
(Fördel 30 eller färre lopp 2022)(Fördel 30 eller färre lopp 2022)
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 625.000 kr100.001 - 625.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda Ryttare födda 
050506 eller tidigare050506 eller tidigare.
Hästar som rids av ryttare som red 30 eller färre lopp 2022 startar på distan-Hästar som rids av ryttare som red 30 eller färre lopp 2022 startar på distan-
sen 2140. Hästar som rids av ryttare som red 31 eller fler lopp 2022 startar sen 2140. Hästar som rids av ryttare som red 31 eller fler lopp 2022 startar 
från distansen 2180.från distansen 2180.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Voltstart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Regler: Gävleborgs Montéserie 2023 rids i 18 försök under året i Bollnäs, 
Gävle och på Hagmyren där de tolv främsta ryttarna kvalificerar sig till final på 
Gävle torsdag 12/10. Finalen är ett varmblodslopp med 100 000 kronor i för-
stapris. Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas 
övriga ryttare som deltar i loppen. En poäng tilldelas ryttare som blir diskva-
lificerad eller inte fullföljer loppen. Den ryttare som samlat ihop flest poäng i 
grundserien erhåller ett presentkort till ett värde av 5 000 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare.

ANTAL PRISER I LOPPEN
Startande erhåller ersättning. Utbetald ersättning betraktas som 
prispengar. Till oplacerade och diskvalificerade utgår en ersätt-
ning om minst 1.500 kronor. Dessutom delas följande antal 
priser ut till prisplacerade, om ej annat anges i propositionen.

Om förstapriset i loppet är 25.000 kr eller lägre:   
    -  9 startande = 6 prisplacerade
10-12 startande = 7 prisplacerade
13-15 startande = 8 prisplacerade

Om förstapriset i loppet är 25.001 kr eller högre:   
    -  9 startande = 5 prisplacerade
10-12 startande = 6 prisplacerade
13-15 startande = 7 prisplacerade
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Lördag 20 maj  (G)Lördag 20 maj  (G)
H.K.H. Prins Daniels lopp
Första start kl. 14:45Första start kl. 14:45
Startanmälan:Startanmälan: senast söndag 14 maj kl. 12:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast söndag 14 maj kl.18:00.
Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 
söndag 14 maj kl 16.00-17.00.söndag 14 maj kl 16.00-17.00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Häst som anmäls till prop 1 - 7 samt till eventuellt annat lopp ska alltid starta 
i prop 1 - 7 i första hand (gäller ej om häst anmäls till annat lopp med lika 
mycket eller högre förstapris).
Idag körs inga kval- eller premielopp.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. STL Klass II, Försök 1 i Meeting 4 (Final Bergsåker 1 juli)Prop. 1. STL Klass II, Försök 1 i Meeting 4 (Final Bergsåker 1 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre svenska 100.001 - 250.000 krsvenska 100.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Gävletravets hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och körsven.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 13 maj.

Prop. 2. STL Klass I, Försök 1 i Meeting 4 (Final Bergsåker 1 juli)Prop. 2. STL Klass I, Försök 1 i Meeting 4 (Final Bergsåker 1 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 250.001 - 500.000 kr250.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Gävletravets hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och körsven.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 13 maj.

Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Försök 1 i Meeting 4 (Final B 1 juli) Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Försök 1 i Meeting 4 (Final B 1 juli) 
- Fördel Ston- Fördel Ston
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 500.001 - 900.000 kr500.001 - 900.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 500.001 - 1.700.000 kr500.001 - 1.700.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050520 eller tidigare050520 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Gävletravets hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och körsven.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 13 maj.

Prop. 4. STL Silverdivisionen, Försök 1 i Meeting 4 (Final B 1 juli)Prop. 4. STL Silverdivisionen, Försök 1 i Meeting 4 (Final B 1 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 500.001 - 1.700.000 kr500.001 - 1.700.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner Körsvenner 
födda 050520 eller tidigarefödda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 125.000-62.500-34.000-21.000-13.500-10.500-7.000-5.000 kr (8 pri-
ser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. Gävle-
travets hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och körsven.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 13 maj.

Prop. 5. H.K.H. Prins Daniels lopp - Vägen till Elitloppet - Prop. 5. H.K.H. Prins Daniels lopp - Vägen till Elitloppet - 
STL Gulddivisionen, Final i Meeting 3 - (Gr II, Int.)STL Gulddivisionen, Final i Meeting 3 - (Gr II, Int.)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre lägst 900.001 kr900.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
Vinnaren av detta lopp är inbjuden till Elitloppet på Solvalla söndag 28 maj Vinnaren av detta lopp är inbjuden till Elitloppet på Solvalla söndag 28 maj 
2023 efter godkännande av Stockholm Travsällskap. Vid död löpning tillfaller 2023 efter godkännande av Stockholm Travsällskap. Vid död löpning tillfaller 
inbjudan till Elitloppet den med högst startpoäng.inbjudan till Elitloppet den med högst startpoäng.
1609 m.1609 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 400.000-200.000-92.000-42.000-22.000-12.000-8.000-8.000 kr (8 
priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Regler Gulddivisionens Final på Gävle 20 maj: Alla försöksvinnare reserve-
ras en plats. Om försöksvinnare inte kommer till start reserveras upp till fem 
platser för hästar som startat och samlat poäng i Gulddivisionens försök under 
meeting 3 enligt sedvanlig STL poängräkning. Därutöver utdelas minst fem 
Wild Cards, högst 10 startande i finalen.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. Gäv-
letravets hederspris till segrande hästs ägare, tränare, hästskötare, körsven och 
uppfödare. Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 13 maj.

Prop. 6. Activateds Stolopp - STL Diamantstoet, Försök 1 i Meeting 4 Prop. 6. Activateds Stolopp - STL Diamantstoet, Försök 1 i Meeting 4 
(Final Bergsåker 1 juli)(Final Bergsåker 1 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre ston 100.001 - 1.100.000 kr100.001 - 1.100.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 440.001 kr440.001 kr
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Gävletravets hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och körsven. 
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 13 maj.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 7. Gunnar Wallbergs Minne - Dubbelcupen, Final i Meeting 2 Prop. 7. Gunnar Wallbergs Minne - Dubbelcupen, Final i Meeting 2 
- STL Kallblodsdivisionen, Försök 7 (Final Solänget 12 juli)- STL Kallblodsdivisionen, Försök 7 (Final Solänget 12 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 475.001 kr475.001 kr, 40 m vid 850.001 kr850.001 kr
Pris: 200.000-100.000-55.000-30.000-20.000-12.500-8.000-6.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
DubbelCupen Meeting 2:DubbelCupen Meeting 2:
Försök körs på Gävle 19/2, Boden 24/2, Bergsåker 15/3, Östersund 21/3, 
Umåker 23/3, Boden 30/3, Bollnäs 13/4, Årjäng 23/4, Umåker 28/4 och 
Hagmyren 1/5. Final på Gävle 20/5 med 200 000 kr i förstapris. 
Finalproposition: 2140 m voltstart, 20 m vid vunna 475.001 kr, 40 m vid 
vunna 850.001 kr.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Gävletravets hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och körsven. 
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 13 maj.

Prop. 8. Mofaksans Stolopp - Norrlands Elitserie, Försök 1 Prop. 8. Mofaksans Stolopp - Norrlands Elitserie, Försök 1 
(Final Umåker 10 november)(Final Umåker 10 november)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston 100.001 - 500.000 kr100.001 - 500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 255.001 kr255.001 kr, 40 m vid 365.001 kr365.001 kr
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500-4.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Om du även anmäler till prop 7 ska det loppet gälla i första hand och detta 
lopp i andra hand.
Norrlands Elitserie:Norrlands Elitserie:
Finalen i Norrlands Elitserie körs på Umåker 10 november med 100 000 kr i 
förstapris. Serien omfattar tio försökslopp. De femton poängrikaste hästarna 
är kvalificerade för final därefter 16:e osv. Vid lika poängantal avgör aktuella 
startpoäng. Häst måste ha deltagit i ett försök för att vara startberättigad i 
finalen. Poäng till prisplacerade hästar i försöken utdelas enligt skalan: 30-14-
10-7-5-4-3-2 till prisplacerade hästar. Se www.norrlandselitserie.se för mer 
information.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 13 maj.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 10.001 - 200.000 kr10.001 - 200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr80.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 10. Treåringslopp - Norrlands Elitserie, Försök (2 av 10)Prop. 10. Treåringslopp - Norrlands Elitserie, Försök (2 av 10)
Ljus anmälan.
3-åriga högst 300.000 kr300.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Norrlands Elitserie:Norrlands Elitserie:
Finalen i Norrlands Elitserie körs på Bergsåker 27 juli med 200 000 kr i 
förstapris. Serien omfattar tio försökslopp. De tolv poängrikaste hästarna är 
kvalificerade för final därefter 13:e osv. Vid lika poängantal avgör aktuella 
startpoäng. Häst måste ha deltagit i ett försök för att vara startberättigad i 
finalen. Poäng till prisplacerade hästar i försöken utdelas enligt skalan: 30-14-
10-7-5-4-3-2 till prisplacerade hästar. Se www.norrlandselitserie.se för mer 
information.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
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Prop. 11. SpårtrappaProp. 11. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 200.001 - 750.000 kr200.001 - 750.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigareKörsvenner födda 050520 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 12. Gävletravets MontéprisProp. 12. Gävletravets Montépris
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 850.000 kr100.001 - 850.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050520 eller tidigareRyttare födda 050520 eller tidigare.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 10 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, ryttare och hästskötare.

Tisdag 30 maj  (G)Tisdag 30 maj  (G)
Första start kl. 17:40Första start kl. 17:40
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 24 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 24 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Breddlopp - P21-loppProp. 1. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 100.000 kr100.000 kr med högst 
500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050530 eller tidigare med Körsvenner födda 050530 eller tidigare med 
högst 150 sulkylopp under 2022högst 150 sulkylopp under 2022.5 hemmahästar har företräde. 
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 35.001 kr35.001 kr, 40 m vid 60.001 kr60.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. BreddloppProp. 2. Breddlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 30.000 kr30.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Företrädesregeln gäller. 5 hemmahästar har företräde.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 12.001 kr12.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Breddlopp - P22-loppProp. 3. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 65.000 kr65.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 65.000 kr.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Breddlopp - P22-loppProp. 4. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 115.000 kr115.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 115.000 kr.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Breddlopp - P22-loppProp. 5. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 185.000 kr185.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 185.000 kr.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Breddlopp - P22-loppProp. 6. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 295.000 kr295.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 295.000 kr.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 årProp. 7. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 år
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 415.000 kr415.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 
meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter. Hästarna uttages i meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter. Hästarna uttages i 
P21-ordning.P21-ordning. 4 hemmahästar har företräde. 
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Voltstart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Travbutikens B-tränarserie Gävletravet 2023, Försök 5 - K150Prop. 8. Travbutikens B-tränarserie Gävletravet 2023, Försök 5 - K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 65.001 - 575.000 kr65.001 - 575.000 kr med högst 500 poäng i B-träningB-träning. I 
oavbruten B-träning fr.o.m. 230424, körda av B- eller K- licensinnehavare EJ 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050530 eller Körsvenner födda 050530 eller 
tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
5 hemmahästar har företräde.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 230.001 kr230.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Travbutikens Amatörserie 2023 körs i tio försök under året för B-tränade 
hästar och kuskar med B- eller K-licens licens (som körde högst 30 eller 150 
lopp 2022 beroende på vilket försök det gäller) där de tolv främsta kuskarna 
kvalificerar sig till finalen 12 oktober. Poängberäkning i försöken för kuskar 
och tränare är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas övriga kuskar och 
tränare som deltar i loppen. En poäng tilldelas kuskar och tränare som blir 
diskvalificerad eller inte fullföljer loppen. Den kusk och tränare som samlat 
ihop flest poäng i grundserien erhåller ett presentkort till ett värde av 5.000 kr 
vardera. Den kusk och tränare som vinner finalen erhåller ett presentkort till 
ett värde av 5.000 kr vardera.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven och hästskötare.

Prop. 9. Breddlopp - Spårtrappa - P21-loppProp. 9. Breddlopp - Spårtrappa - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 415.001 - 1.400.000 kr415.001 - 1.400.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050530 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. 4 hemmahästar har företräde. 
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

HAGMYRENHAGMYREN
Måndag 1 majMåndag 1 maj
(Första maj)

Första start kl. 13:45Första start kl. 13:45
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 25 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 25 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050501 eller tidigare050501 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.
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Prop. 2. Lantmännen Maskin - Sleipner Cup, Försök 11 Prop. 2. Lantmännen Maskin - Sleipner Cup, Försök 11 
(Final Romme 19 maj)(Final Romme 19 maj)
Ljus anmälan.
4-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050501 eller tidigare050501 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 150.001 kr150.001 kr, 40 m vid 225.001 kr225.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Sleipner Cup 2023:Sleipner Cup 2023:
Försök körs på Bollnäs 3/2, Gävle 19/2, Bergsåker 15/3, Umåker 23/3, Romme 
24/3, Dannero 8/4, Bergsåker 11/4, Gävle 18/4, Bollnäs 20/4, Östersund 24/4, 
Hagmyren 1/5, Skellefteå 2/5 och Rättvik 5/5. Final på Romme 19/5 med 150 
000 kr i förstapris i öppna finalen och 150 000 kr i förstapris i stofinalen.
Hederspris till segrande hästs ägare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 3. Hästägareföreningens Vandringspris - DubbelCupen, Prop. 3. Hästägareföreningens Vandringspris - DubbelCupen, 
Försök 10 i Meeting 2 (Final Gävle 20 maj) - Fördel stonFörsök 10 i Meeting 2 (Final Gävle 20 maj) - Fördel ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr100.001 - 500.000 kr. Kör-
svenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker. 20 m vid vunna 365.001 kr365.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
DubbelCupen Meeting 2:DubbelCupen Meeting 2:
Försök körs på Gävle 19/2, Boden 24/2, Bergsåker 15/3, Östersund 21/3, 
Umåker 23/3, Boden 30/3, Bollnäs 13/4, Årjäng 23/4, Umåker 28/4 och Hag-
myren 1/5. Final på Gävle 20/5 med 200 000 kr i förstapris. Finalproposition: 
2140 m voltstart, 20 m vid vunna 475.001 kr, 40 m vid vunna 850.001 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Lassas Lavins Minne - SpårtrappaProp. 4. Lassas Lavins Minne - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga lägst 500.001 kr500.001 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Trav Gävleborgs Montéserie 2023, Försök 7Prop. 5. Trav Gävleborgs Montéserie 2023, Försök 7
Ljus anmälan.
5-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 800.000 kr100.001 - 800.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 050501 eller tidigareRyttare födda 050501 eller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 405.001 kr405.001 kr, 40 m vid 570.001 kr570.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Regler: Gävleborgs Montéserie 2023 rids i 18 försök under året i Bollnäs, 
Gävle och på Hagmyren där de tolv främsta ryttarna kvalificerar sig till final på 
Gävle torsdag 12/10. Finalen är ett varmblodslopp med 100 000 kronor i för-
stapris. Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas 
övriga ryttare som deltar i loppen. En poäng tilldelas ryttare som blir diskva-
lificerad eller inte fullföljer loppen. Den ryttare som samlat ihop flest poäng i 
grundserien erhåller ett presentkort till ett värde av 5 000 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 75.000 kr75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 30.001 kr30.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 7. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp StonProp. 7. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
Ljus anmälan.
4-åriga svenskasvenska ston 10.001 - 125.000 kr10.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 8. PO Björke Entreprenad - SpårtrappaProp. 8. PO Björke Entreprenad - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 75.001 - 225.000 kr75.001 - 225.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Wången Cup - Lärlingslopp - Fördel StonProp. 9. Wången Cup - Lärlingslopp - Fördel Ston
(Glada Hudiks Ungdomsserie, Försök 1 av 7)(Glada Hudiks Ungdomsserie, Försök 1 av 7)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 75.001 - 325.000 kr75.001 - 325.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 75.001 - 455.000 kr75.001 - 455.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare anställd 
av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till 050501 Körsvenner födda 870101 till 050501 
med högst 400 sulkylopp under 2022med högst 400 sulkylopp under 2022.
Kusk får ej tidigare haft A-licens.Kusk får ej tidigare haft A-licens.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Glada Hudiks Ungdomsserie körs i sju försök under året där de tolv främsta 
kuskarna kvalificerar sig för final 15 oktober. Ungdomsserien är för kuskar 
med B- eller K-licens. Kusk får ej haft A-licens.
Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas övriga 
kuskar som deltar i loppen, även de som blir diskvalificerade eller inte fullföljer 
loppen. Följ ställningen på hagmyren.se.
Wångens hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 10. Hästägareföreningens Vandringspris - SpecialareProp. 10. Hästägareföreningens Vandringspris - Specialare
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 225.001 - 665.000 kr225.001 - 665.000 kr samt 3-åriga och äldre 225.001 - 225.001 - 
900.000 kr900.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050501 eller tidigare050501 eller tidigare.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 225.001-665.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar som 
tjänat mellan 225.001-900.000 kr får ha högst 500 startpoäng.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Torsdag 11 maj  (H)Torsdag 11 maj  (H)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 5 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 5 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr50.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 25.001 kr25.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 30.001 - 150.000 kr30.001 - 150.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 105.001 kr105.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 150.001 - 800.000 kr150.001 - 800.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 570.001 kr570.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 20.000 kr20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 20.001 - 175.000 kr20.001 - 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 70.001 kr70.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
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Prop. 6. Fördel StonProp. 6. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 50.001 - 135.000 kr50.001 - 135.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 50.001 - 190.000 kr50.001 - 190.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 550.000 kr550.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 220.001 kr220.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-(2.000)-(2.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 135.001 - 900.000 kr135.001 - 900.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 300.001 kr300.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Fredag 26 maj  (H)Fredag 26 maj  (H)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 22 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 22 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Inskolningsserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Inskolningsserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 10.000 kr10.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr50.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 3. PO Björke Entreprenad - DubbelCupen, Försök 6 i Meeting 3 Prop. 3. PO Björke Entreprenad - DubbelCupen, Försök 6 i Meeting 3 
(Final Årjäng 15 juli) - Stolopp(Final Årjäng 15 juli) - Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston 50.001 - 225.000 kr50.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
DubbelCupen Meeting 3:DubbelCupen Meeting 3:
Alla försök och final i detta Meeting är för ston. Försök körs på Gävle 27/4, 
Bergsåker 3/5, Färjestad 8/5, Romme 12/5, Solänget 21/5, Hagmyren 26/5, 
Bollnäs 16/6, Dannero 22/6, Rättvik 24/6 och Årjäng 30/6. Final på Årjäng 
15/7 med 200 000 kr i förstapris. Finalproposition: 2140 m voltstart, 20 m vid 
vunna 390.001 kr, 40 m vid vunna 590.001 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Hovisloppet - TreåringsloppProp. 4. Hovisloppet - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr60.001 kr, 40 m vid 100.001 kr100.001 kr
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Erik "Hovis" Magnussons vandringspris till segrande hästs ägare.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 5. Roger N Olssons Minne - Fem-/SexåringsloppProp. 5. Roger N Olssons Minne - Fem-/Sexåringslopp
Ljus anmälan.
5-6-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga lägst 100.001 kr100.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 400.001 kr400.001 kr, 40 m vid 650.001 kr650.001 kr
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500-4.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Familjen Olssons hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 6. Treåringslopp StonProp. 6. Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga ston högst 10.000 kr10.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 150.000 kr150.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr60.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-(2.000)-(2.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.

Prop. 8. Eitech - Per-Åke Holmstens lopp - Fördel StonProp. 8. Eitech - Per-Åke Holmstens lopp - Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 150.001 - 450.000 kr150.001 - 450.000 kr samt 3-åriga 
och äldre ston 150.001 - 630.000 kr150.001 - 630.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050526 eller tidigare050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Eitech's täcke till segrande häst.

Prop. 9. Maserfrakt - Norrlands Grand Prix, Försök 5 (av 9)Prop. 9. Maserfrakt - Norrlands Grand Prix, Försök 5 (av 9)
Ljus anmälan.
4-åriga lägst 50.001 kr50.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Norrlands Grand Prix:Norrlands Grand Prix:
Finalen i Norrlands Grand Prix körs på Bergsåker 27 juli med 250 000 kr 
i förstapris. Serien omfattar nio försökslopp. De tolv poängrikaste hästarna 
är kvalificerade för final därefter 13:e osv. Vid lika poängantal avgör aktuella 
startpoäng. Häst måste ha deltagit i ett försök för att vara startberättigad i 
finalen. Poäng till prisplacerade hästar i försöken utdelas enligt skalan: 30-14-
10-7-5-4-3-2 till prisplacerade hästar. Se www.norrlandselitserie.se för mer 
information.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Mack Clowns MinneProp. 10. Mack Clowns Minne
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 450.001 kr450.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

FRISKINTYG
OBS! Friskintyg ska skickas till Svensk Travsports Kundtjänst. 

Skicka via e-post till kundtjanst@travsport.se.

P22-LOPP
Proposition där hästarna närmast upp till en viss startsumma 

går in som ordinarie i loppet, oavsett startpoäng. Vid lika 
startsumma ges företräde till häst med högst startpoäng. 

I sista hand sker lottning.
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HALMSTADHALMSTAD
Måndag 8 majMåndag 8 maj
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 3 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 3 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 10.000 kr10.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Treåringslopp StonProp. 2. Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga ston högst 40.000 kr40.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 16.001 kr16.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 75.000 kr75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050508 eller tidigare050508 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 4. Juniorchans - U30/K150Prop. 4. Juniorchans - U30/K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 115.000 kr115.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 071231 med högst 150 Körsvenner födda 930101 till 071231 med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Halmstad Travshops Amatörserie - Omgång 3Prop. 5. Halmstad Travshops Amatörserie - Omgång 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 175.000 kr50.001 - 175.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050508 Körsvenner födda 050508 
eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Summer Meeting Oslo (Final Bjerke 11/6)Prop. 6. Summer Meeting Oslo (Final Bjerke 11/6)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 314.325 kr314.325 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050508 eller tidigare050508 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Summer Meeting Oslo:Summer Meeting Oslo:
Försök körs på Halmstad 8/5, Jägersro 18/5, Charlottenlund 23/5, Bjerke 24/5 
och Åby 25/5, De två främst placerade hästarna i varje försök kvalar in till 
finalen. Inkvalad häst är skyldig att starta i finalen. Vid dött lopp går hästen/
hästarna med mest poäng vid startanmälan till försöket vidare (därefter lott-
ning), således är det alltid 2 hästar från varje försök som går vidare. Spåren i 
finalen lottas som vanligt. För alla försök gäller att tvångsprissumman beräknas 
ut ifrån gällande regler för landet där försöket körs. Om försök inte körs så 
kvalificerar sig de två hästarna med mest startpoäng vid anmälan. Respektive 
förbunds reglemente gäller i finalen.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. StoloppProp. 7. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 115.001 - 375.000 kr115.001 - 375.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. SpecialareProp. 8. Specialare
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 175.001 - 495.000 kr175.001 - 495.000 kr samt 3-åriga och äldre 175.001 - 175.001 - 
695.000 kr695.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 175.001-495.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar som 
tjänat 495.001-695.000 kr får ha högst 500 startpoäng.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. B-tränarserien - Omgång 3Prop. 9. B-tränarserien - Omgång 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 75.001 - 750.000 kr75.001 - 750.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230403. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 250.001 kr250.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Lördag 13 maj  (HD)Lördag 13 maj  (HD)
Första start kl. 11:10Första start kl. 11:10
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 9 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 9 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - SpårtrappaProp. 1. Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 1.300.000 kr1.300.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050513 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Anmälda hästar delas upp efter startprissumma i lämpligt antal lopp, med 
högst 12 startande i vardera lopp. Spår efter spårtrappa. Om fler än 96 hästar 
anmäls, tas startande hästar ut i P21-ordning.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Breddlopp - Montélopp - Juniorchans - P21-loppProp. 2. Breddlopp - Montélopp - Juniorchans - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 200.000 kr200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 071231 eller tidigareRyttare födda 071231 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr100.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Måndag 22 maj  (HD)Måndag 22 maj  (HD)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 16 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 16 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång. Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och 
diskvalificerade, får lägst 1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 20.000 kr20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050522 eller tidigare050522 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 5.001 - 70.000 kr5.001 - 70.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Euro Classic Trot - TreåringsloppProp. 3. Euro Classic Trot - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga 1.500 - 100.000 kr1.500 - 100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
Företräde för treåringar som betalat minst första insatsen till ECT 2024. 
Övriga kan starta i mån av plats.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp StonProp. 4. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
Ljus anmälan.
4-åriga svenskasvenska ston 10.001 - 125.000 kr10.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 155.000 kr40.001 - 155.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 70.001 - 235.000 kr70.001 - 235.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Euro Classic Trot - FyraåringsloppProp. 7. Euro Classic Trot - Fyraåringslopp
Ljus anmälan.
4-åriga 100.001 - 375.000 kr100.001 - 375.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
Företräde för fyraåringar som betalat minst första insatsen till ECT 2023. 
Övriga kan starta i mån av plats.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Wången Cup - Lärlingslopp - Brizy`s Lärlingsserie - Prop. 8. Wången Cup - Lärlingslopp - Brizy`s Lärlingsserie - 
Omgång 3Omgång 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 155.001 - 435.000 kr155.001 - 435.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till Körsvenner födda 870101 till 
050522 med högst 400 sulkylopp under 2022050522 med högst 400 sulkylopp under 2022.
Kusk får ej tidigare haft A-licens.Kusk får ej tidigare haft A-licens.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Wångens hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 850.000 kr100.001 - 850.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 340.001 kr340.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Summer Meeting Monté, Försök (Final på Bjerke 11/6) - Prop. 10. Summer Meeting Monté, Försök (Final på Bjerke 11/6) - 
Equums Montéserie - Omgång 4Equums Montéserie - Omgång 4
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 1.000.000 kr100.001 - 1.000.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050522 eller tidigareRyttare födda 050522 eller tidigare.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 10 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Segrande häst är kvalificerad till Summer Meeting Monté Final på Bjerke 11/6 Segrande häst är kvalificerad till Summer Meeting Monté Final på Bjerke 11/6 
med ett förstapris på NOK 100 000.med ett förstapris på NOK 100 000.
Summer Meetings hederspris till segrande hästs ägare, ryttare och hästskötare.

JÄGERSROJÄGERSRO
Tisdag 2 majTisdag 2 maj
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 25 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 25 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 20.000 kr20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
Företräde för 3- och 4-åriga. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringarProp. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringar
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 55.000 kr55.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050502 eller tidigare050502 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 3. StoloppProp. 3. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 20.001 - 85.000 kr20.001 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. B-tränarloppProp. 4. B-tränarlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 5.001 - 115.000 kr5.001 - 115.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning fr.o.m. 
230326. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 46.001 kr46.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs tränare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 46.001 - 155.000 kr46.001 - 155.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Fördel StonProp. 6. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 100.001 - 275.000 kr100.001 - 275.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 100.001 - 385.000 kr100.001 - 385.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 7. Stolopp - SpårtrappaProp. 7. Stolopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 85.001 - 300.000 kr85.001 - 300.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Fördel StonProp. 8. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 155.001 - 475.000 kr155.001 - 475.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 155.001 - 665.000 kr155.001 - 665.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 475.001 - 1.475.000 kr475.001 - 1.475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Uttagningslopp Breeders Course 3 years old Fillies Final 2023Prop. 10. Uttagningslopp Breeders Course 3 years old Fillies Final 2023
Mörk anmälan.
3-åriga ston som kvarstår efter tredje insatsen. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
De tre främsta hästarna är kvalificerade till finalen (Treåringseliten - Ston De tre främsta hästarna är kvalificerade till finalen (Treåringseliten - Ston 
på Solvalla 28 maj med ett förstapris på SEK 600 000). Uttagningslopp i på Solvalla 28 maj med ett förstapris på SEK 600 000). Uttagningslopp i 
Breeders Course 3 years old 2023 FilliesBreeders Course 3 years old 2023 Fillies
Final körs även på Solvalla 10/5. Förutom de sex hästarna som kvalar in till Final körs även på Solvalla 10/5. Förutom de sex hästarna som kvalar in till 
finalen tas sex hästar ut på poäng. Vinnarna i uttagningsloppen på Jägersro och finalen tas sex hästar ut på poäng. Vinnarna i uttagningsloppen på Jägersro och 
Solvalla väljer spår först i finalen (lottas mellan de två vinnarna). Övriga regler, Solvalla väljer spår först i finalen (lottas mellan de två vinnarna). Övriga regler, 
se breederscourse.com.se breederscourse.com.
Breeders Course hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Lördag 6 maj  (J)Lördag 6 maj  (J)
Första start kl. 11:10Första start kl. 11:10
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 2 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 2 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 årProp. 1. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 år
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 250.000 kr250.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 
meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter. Hästarna uttages i meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter. Hästarna uttages i 
P21-ordning.P21-ordning.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Voltstart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 2. Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - SpårtrappaProp. 2. Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner föd-Körsvenner föd-
da 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022da 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Anmälda hästar delas upp efter startprissumma i lämpligt antal lopp, med 
högst 12 startande i vardera lopp. Spår efter spårtrappa. Om fler än 84 hästar 
anmäls, tas startande hästar ut i P21-ordning.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Breddlopp - Montélopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 600.000 kr600.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050506 eller tidigareRyttare födda 050506 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 150.001 kr150.001 kr, 40 m vid 300.001 kr300.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och ryttare.

Onsdag 10 maj  (J)Onsdag 10 maj  (J)
Första start kl. 18:27Första start kl. 18:27
Startanmälan:Startanmälan: senast torsdag 4 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast torsdag 4 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringarProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringar
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 6.000 kr6.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
Företräde för 3- och 4-åriga. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 75.000 kr75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 30.001 - 135.000 kr30.001 - 135.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 75.001 - 200.000 kr75.001 - 200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. StoloppProp. 6. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 30.001 - 275.000 kr30.001 - 275.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 110.001 kr110.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. SpårtrappaProp. 7. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 200.001 - 600.000 kr200.001 - 600.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 8. StoloppProp. 8. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 275.001 - 1.200.000 kr275.001 - 1.200.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. MajstayernProp. 9. Majstayern
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.000 - 1.575.000 kr100.000 - 1.575.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
3140 m.3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 485.001 kr485.001 kr, 40 m vid 875.001 kr875.001 kr 
Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 10. Uttagningslopp Breeders Course 3 years old 2023 First FinalProp. 10. Uttagningslopp Breeders Course 3 years old 2023 First Final
Mörk anmälan.
3-åriga som kvarstår efter tredje insatsen. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner Körsvenner 
födda 050510 eller tidigarefödda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000 kr (6 priser). Lägst 2.500 
kr till alla tävlande.
De två främsta hästarna är kvalificerade till finalen (Treåringseliten på Solvalla De två främsta hästarna är kvalificerade till finalen (Treåringseliten på Solvalla 
28 maj med ett förstapris på SEK 1 000 000). Uttagningslopp i Breeders 28 maj med ett förstapris på SEK 1 000 000). Uttagningslopp i Breeders 
Course 3 years old 2023Course 3 years old 2023
First Final körs även på Åby 21/4, Jägersro 22/4, Solvalla 26/4, Wolvega 27/4 First Final körs även på Åby 21/4, Jägersro 22/4, Solvalla 26/4, Wolvega 27/4 
och Solvalla 10/5. Övriga regler, se breederscourse.com.och Solvalla 10/5. Övriga regler, se breederscourse.com.
Breeders Course hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Torsdag 18 maj  (J)Torsdag 18 maj  (J)
Gentlemannadagen
Första start kl. 13:00Första start kl. 13:00
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 12 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 12 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
OBS! Idag körs inga kval eller premielopp.OBS! Idag körs inga kval eller premielopp.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 12.000 kr12.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050518 eller tidigareKörsvenner födda 050518 eller tidigare.
Företräde för 3- och 4-åriga. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 50.000 kr50.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050518 eller tidigareKörsvenner födda 050518 eller tidigare.
Företräde för 3- och 4-åriga.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. TreåringsloppProp. 3. Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 140.000 kr140.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050518 eller tidigareKörsvenner födda 050518 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 56.001 kr56.001 kr
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. StoloppProp. 4. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 50.001 - 150.000 kr50.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050518 eller tidigareKörsvenner födda 050518 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. KGB-priset - Amatörlopp - K150Prop. 5. KGB-priset - Amatörlopp - K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 12.001 - 180.000 kr12.001 - 180.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050518 Körsvenner födda 050518 
eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 90.001 kr90.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
STA:s hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 90.001 - 255.000 kr90.001 - 255.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050518 eller tidigareKörsvenner födda 050518 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Uttagningslopp Summer Meeting Oslo - Ston Prop. 7. Uttagningslopp Summer Meeting Oslo - Ston 
(Final på Bjerke 11/6)(Final på Bjerke 11/6)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston högst 425.000 kr425.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050518 eller tidigareKörsvenner födda 050518 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Summer Meeting Oslo:Summer Meeting Oslo:
Försök körs även på Halmstad 8/5, Charlottenlund 23/5, Bjerke 24/5 och 
Åby 25/5. De två främst placerade hästarna i varje försök kvalar in till finalen. 
Inkvalad häst är skyldig att starta i finalen. Vid dött lopp går hästen/hästarna 
med mest poäng vid startanmälan till försöket vidare (därefter lottning), såle-
des är det alltid 2 hästar från varje försök som går vidare. Spåren i finalen lot-
tas som vanligt. För alla försök gäller att tvångsprissumman beräknas ut ifrån 
gällande regler för landet där försöket körs. Om försök inte körs så kvalificerar 
sig de två hästarna med mest startpoäng vid anmälan. Respektive förbunds 
reglemente gäller i finalen. Finalen körs på Bjerke 11/6 med ett förstapris på 
NOK 100 000.
Summer Meetings hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 255.001 - 725.000 kr255.001 - 725.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050518 eller tidigareKörsvenner födda 050518 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. MajpokalenProp. 9. Majpokalen
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 500.001 kr500.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050518 eller tidigareKörsvenner födda 050518 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 10. MajmonténProp. 10. Majmontén
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre lägst 100.001 kr100.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050518 eller tidigareRyttare födda 050518 eller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 680.001 kr680.001 kr, 40 m vid 1.360.001 kr1.360.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och ryttare.

Onsdag 24 maj  (J)Onsdag 24 maj  (J)
Första start kl. 18:27Första start kl. 18:27
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 19 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 19 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåriga StonProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåriga Ston
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska ston högst 20.000 kr20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050524 eller tidigare050524 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.
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Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 35.000 kr35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
Företräde för 3- och 4-åriga. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. StoloppProp. 3. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston högst 65.000 kr65.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare. Företräde för 3- och 4-åriga.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Wången Cup - Lärlingslopp - K400Prop. 4. Wången Cup - Lärlingslopp - K400
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 10.001 - 100.000 kr10.001 - 100.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till Körsvenner födda 870101 till 
050524 med högst 400 sulkylopp under 2022050524 med högst 400 sulkylopp under 2022.
Kusk får ej tidigare haft A-licens.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Wångens hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 5. SpårtrappaProp. 5. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 35.001 - 185.000 kr35.001 - 185.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. StoloppProp. 6. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 65.001 - 215.000 kr65.001 - 215.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. SpårtrappaProp. 7. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 400.000 kr100.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Fyraåringslopp - Ston - SpårtrappaProp. 8. Fyraåringslopp - Ston - Spårtrappa
Ljus anmälan.
4-åriga ston 125.001 - 600.000 kr125.001 - 600.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Fördel StonProp. 9. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 485.001 - 985.000 kr485.001 - 985.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 485.001 - 1.585.000 kr485.001 - 1.585.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 185.001 - 1.450.000 kr185.001 - 1.450.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050524 eller tidigareKörsvenner födda 050524 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 580.001 kr580.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

KALMARKALMAR
Fredag 5 majFredag 5 maj
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 28 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 28 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 80.000 kr80.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 34.001 kr34.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 34.001 - 125.000 kr34.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåriga StonProp. 4. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåriga Ston
Ljus anmälan.
4-åriga svenskasvenska ston 15.001 - 250.000 kr15.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr100.001 kr
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfö-
dare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 125.001 - 315.000 kr125.001 - 315.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 450.000 kr50.001 - 450.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 180.001 kr180.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.



28

Prop. 7. Fördel StonProp. 7. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 315.001 - 750.000 kr315.001 - 750.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 315.001 - 1.050.000 kr315.001 - 1.050.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050505 eller tidigare050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Treåringsserien (Försök 1 av 8 - Final 27/10)Prop. 8. Treåringsserien (Försök 1 av 8 - Final 27/10)
Ljus anmälan.
3-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 40.001 kr40.001 kr, 40 m vid 100.001 kr100.001 kr, 60 m vid 
250.001 kr250.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Treåringsserien 2023:Treåringsserien 2023:
Körs under året som en serie med åtta försök och final den 27/10 över 2140 
meter auto med ett förstapris på 150 000 kr. De som deltagit i serien är 
startberättigade i finalen enligt särskild poängberäkning. OBS! De tre bäst pla-
cerade i serien får välja startspår i finalen. Meddelas vid anmälan där tre valda 
startspår ska rangordnas. Vid lika seriepoäng gäller högst startpoäng.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 9. SpårtrappaProp. 9. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 750.001 kr750.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,8. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Kalmarsundsmontén (Försök 2 av 4 - Final 25/6)Prop. 10. Kalmarsundsmontén (Försök 2 av 4 - Final 25/6)
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 950.000 kr100.001 - 950.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050505 eller tidigareRyttare födda 050505 eller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Kalmarsundsmontén 2023:Kalmarsundsmontén 2023:
Rids som en serie med fyra försök (Kr 2/4, Kr 5/5, Kr 6/6 och Ti 14/6) och 
final på Kalmar den 25 juni med ett förstapris på 100 000 kr. Hästarna som 
deltagit i försöken är startberättigade i finalen enligt särskild poängberäkning.
Hederspris till segrande hästs ägare och ryttare.

Fredag 12 maj  (KR)Fredag 12 maj  (KR)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 8 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 8 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringarProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringar
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfö-
dare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 45.000 kr45.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 18.001 kr18.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 18.001 - 95.000 kr18.001 - 95.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. P21Prop. 4. P21
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 175.000 kr175.000 kr med högst 300 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 70.001 kr70.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 95.001 - 260.000 kr95.001 - 260.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 385.000 kr150.001 - 385.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Stoserien (Försök 1 av 6 - Final 22/9) - SpårtrappaProp. 7. Stoserien (Försök 1 av 6 - Final 22/9) - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 150.001 - 485.000 kr150.001 - 485.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Stoserien 2023:Stoserien 2023:
Körs under året som en serie med sex försök och final den 22/9 över 2140 me-
ter voltstart med tillägg och med ett förstapris på 150 000 kr. De som deltagit i 
serien är startberättigade i finalen enligt särskild poängberäkning. OBS! De tre 
bäst placerade i serien får välja startspår i finalen. Meddelas vid anmälan där 
tre valda startspår ska rangordnas. Vid lika seriepoäng gäller högst startpoäng.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 8. Stayerserien (Försök 2 av 6 - Final 22/9)Prop. 8. Stayerserien (Försök 2 av 6 - Final 22/9)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 600.000 kr45.001 - 600.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 150.001 kr150.001 kr, 40 m vid 300.001 kr300.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Stayerserien 2023:Stayerserien 2023:
Körs under året som en serie med sex försök och final den 22 september över 
3140 meter voltstart med 150 000 kr i förstapris. De som deltagit i serien är 
startberättigade i finalen enligt särskild poängberäkning.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 385.001 - 1.315.000 kr385.001 - 1.315.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Fredag 26 maj  (KR)Fredag 26 maj  (KR)
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 22 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 22 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 25.000 kr25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. StoloppProp. 2. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 25.001 - 100.000 kr25.001 - 100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 10.001 - 150.000 kr10.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr60.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Fördel StonProp. 4. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 60.001 - 230.000 kr60.001 - 230.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 60.001 - 325.000 kr60.001 - 325.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. P21Prop. 5. P21
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 300.000 kr300.000 kr med högst 300 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 120.001 kr120.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 475.000 kr150.001 - 475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. SpårtrappaProp. 7. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 475.001 - 2.000.000 kr475.001 - 2.000.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Treåringsserien (Försök 2 av 8 - Final 27/10)Prop. 8. Treåringsserien (Försök 2 av 8 - Final 27/10)
Ljus anmälan.
3-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr60.001 kr, 40 m vid 150.001 kr150.001 kr, 60 m vid 
375.001 kr375.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Treåringsserien 2023:Treåringsserien 2023:
Körs under året som en serie med åtta försök och final den 27/10 över 2140 
meter auto med ett förstapris på 150 000 kr. De som deltagit i serien är 
startberättigade i finalen enligt särskild poängberäkning. OBS! De tre bäst pla-
cerade i serien får välja startspår i finalen. Meddelas vid anmälan där tre valda 
startspår ska rangordnas. Vid lika seriepoäng gäller högst startpoäng.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 9. Fyraåringsserien (Försök 2 av 5 - Final 27/10)Prop. 9. Fyraåringsserien (Försök 2 av 5 - Final 27/10)
Ljus anmälan.
4-åriga lägst 60.001 kr60.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 220.001 kr220.001 kr, 40 m vid 550.001 kr550.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Fyraåringsserien 2023:Fyraåringsserien 2023:
Körs under året som en serie med fem försök och final den 27/10 över 2140 
meter auto med ett förstapris på 150 000 kr. De som deltagit i serien är 
startberättigade i finalen enligt särskild poängberäkning. OBS! De tre bäst pla-
cerade i serien får välja startspår i finalen. Meddelas vid anmälan där tre valda 
startspår ska rangordnas. Vid lika seriepoäng gäller högst startpoäng.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

LINDESBERGLINDESBERG
Söndag 14 majSöndag 14 maj
Första start kl. 11:10Första start kl. 11:10
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 9 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 9 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Breddlopp - P21-loppProp. 1. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 100.000 kr100.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050514 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050514 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr60.001 kr, 20 m vid 501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Breddlopp - Juniorchans - U30 - P22-loppProp. 2. Breddlopp - Juniorchans - U30 - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 250.000 kr250.000 kr med högst 500 poäng, körda av B- eller K- 
licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 071231 Körsvenner födda 930101 till 071231 
med högst 150 sulkylopp under 2022med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 250.000 kr.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - SpårtrappaProp. 3. Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 1.000.000 kr1.000.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050514 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050514 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Anmälda hästar delas upp efter startprissumma i lämpligt antal lopp, med 
högst 12 startande i vardera lopp. Spår efter spårtrappa. Om fler än 72 hästar 
anmäls, tas startande hästar ut i P21-ordning.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 4. Breddlopp - Montélopp - P21-loppProp. 4. Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 200.000 kr200.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050514 eller tidigareRyttare födda 050514 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr100.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Måndag 22 maj  (L)Måndag 22 maj  (L)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 16 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 16 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 6.000 kr6.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 35.000 kr35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 14.001 kr14.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 14.001 - 75.000 kr14.001 - 75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. P21-loppProp. 4. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 140.000 kr140.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 56.001 kr56.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. StoloppProp. 5. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 35.001 - 170.000 kr35.001 - 170.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 35.001 - 220.000 kr35.001 - 220.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 110.001 kr110.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Fördel StonProp. 7. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 220.001 - 480.000 kr220.001 - 480.000 kr samt 3-åriga 
och äldre ston 220.001 - 670.000 kr220.001 - 670.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050522 eller tidigare050522 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. SpecialareProp. 8. Specialare
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 110.001 - 800.000 kr110.001 - 800.000 kr samt 3-åriga och äldre 110.001 - 110.001 - 
1.000.000 kr1.000.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 110.001-800.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar som 
tjänat mellan 800.001-1.000.000 kr får ha högst 500 startpoäng.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 320.001 kr320.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Onsdag 31 maj  (L)Onsdag 31 maj  (L)
Bergslagsloppet
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast torsdag 25 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast torsdag 25 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Häst som anmäls till prop 1 - 8 samt till eventuellt annat lopp ska alltid starta 
i prop 1 - 8 i första hand (gäller ej om häst anmäls till annat lopp med lika 
mycket eller högre förstapris).
Idag körs inga kval- eller premielopp.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. STL Klass II, Försök 2 i Meeting 4 (Final Bergsåker 1 juli)Prop. 1. STL Klass II, Försök 2 i Meeting 4 (Final Bergsåker 1 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre svenska 100.001 - 250.000 krsvenska 100.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m onsdag 24 maj.

Prop. 2. STL Klass I, Försök 2 i Meeting 4 (Final Bergsåker 1 juli)Prop. 2. STL Klass I, Försök 2 i Meeting 4 (Final Bergsåker 1 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 250.001 - 500.000 kr250.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m onsdag 24 maj.

Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Försök 2 i Meeting 4 (Final B 1 juli)Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Försök 2 i Meeting 4 (Final B 1 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 500.001 - 900.000 kr500.001 - 900.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m onsdag 24 maj.

Prop. 4. Bergslagsloppet - STL Gulddivisionen, Försök 1 i Meeting 5 Prop. 4. Bergslagsloppet - STL Gulddivisionen, Försök 1 i Meeting 5 
(Final Bergsåker 26 augusti)(Final Bergsåker 26 augusti)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre lägst 900.001 kr900.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500-7.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m onsdag 24 maj.

Prop. 5. STL Diamantstoet, Försök 2 i Meeting 4 (Final B 1 juli)Prop. 5. STL Diamantstoet, Försök 2 i Meeting 4 (Final B 1 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre ston 100.001 - 675.000 kr100.001 - 675.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 270.001 kr270.001 kr
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m onsdag 24 maj.
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Prop. 6. Ungdomslopp - K400/U30Prop. 6. Ungdomslopp - K400/U30
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 165.000 kr50.001 - 165.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 930101 till 050531 med högst 400 Körsvenner födda 930101 till 050531 med högst 400 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500-4.000 kr (8 priser). 
Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Bo Palmgrens Minneslopp - StayerloppProp. 7. Bo Palmgrens Minneslopp - Stayerlopp
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 1.350.000 kr100.001 - 1.350.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
3140 m.3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 385.001 kr385.001 kr, 40 m vid 720.001 kr720.001 kr
Pris: 125.000-62.500-34.000-21.000-13.500-10.500-7.000-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 8. STL Kallblodsdivisionen, Försök 8 (Final Solänget 12 juli)Prop. 8. STL Kallblodsdivisionen, Försök 8 (Final Solänget 12 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 225.001 - 1.275.000 kr225.001 - 1.275.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 565.001 kr565.001 kr, 40 m vid 850.001 kr850.001 kr
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr (8 pri-
ser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m onsdag 24 maj.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 9. TreåringsloppProp. 9. Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 100.000 kr100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 200.000 kr200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050531 eller tidigareKörsvenner födda 050531 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 32.001 kr32.001 kr, 40 m vid 80.001 kr80.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

MANTORPMANTORP
Måndag 15 majMåndag 15 maj
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 9 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 9 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp StonProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska ston högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050515 eller tidigare050515 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 20.000 kr20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050515 eller tidigare050515 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 8.001 kr8.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 8.001 - 60.000 kr8.001 - 60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 4. StoloppProp. 4. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 20.001 - 125.000 kr20.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.

Prop. 5. SpårtrappaProp. 5. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 60.001 - 225.000 kr60.001 - 225.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.

Prop. 6. K150-loppProp. 6. K150-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 295.000 kr100.001 - 295.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050515 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050515 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 7. MånadsloppetProp. 7. Månadsloppet
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 400.000 kr150.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-5.500-3.500-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Månadsloppet körs en gång varje månad (april-oktober) med 50 000 kr i förstapris 
och 8 fasta priser och i varierande propositioner. Vinnaren i respektive Månadslopp är 
inkvalad till final på Mantorp den 10 december 2023. Finalen körs som en Spårtrap-
pa med 12 hästar och ett förstapris på 100 000 kr och 8 fasta priser. Övriga platser i 
finalen tillsätts genom vanlig anmälan där de med högst startpoäng är startberättigade.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. P21-loppProp. 8. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 475.000 kr475.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 190.001 kr190.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

Prop. 9. UltraStayernProp. 9. UltraStayern
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 1.900.000 kr100.001 - 1.900.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
3640 m.3640 m. Tillägg 20 m vid vunna 320.001 kr320.001 kr, 40 m vid 575.001 kr575.001 kr, 60 m vid 
1.040.001 kr1.040.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.

Prop. 10. SprinterKrevadenProp. 10. SprinterKrevaden
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 400.001 kr400.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven, tränare och hästskötare.

Prop. 11. Montélopp - Fördel R30Prop. 11. Montélopp - Fördel R30
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 50.001 - 600.000 kr50.001 - 600.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050515 eller tidigareRyttare födda 050515 eller tidigare.
400.001-600.000 kr ryttare med högst 30 montélopp under 2022400.001-600.000 kr ryttare med högst 30 montélopp under 2022.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 50.001-400.000 kr kan ridas av alla ryttare oavsett antal ridna lopp 
2022. Hästar som tjänat mellan 400.001-600.000 kr ska ridas av ryttare som 
red högst 30 lopp 2022.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
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ROMMEROMME
Tisdag 2 majTisdag 2 maj
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 26 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 26 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 225.000 kr50.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 135.001 kr135.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 50.000 kr50.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. StoloppProp. 3. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 20.001 - 115.000 kr20.001 - 115.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 150.000 kr50.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 265.000 kr50.001 - 265.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 106.001 kr106.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. P21-loppProp. 6. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 300.000 kr300.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 395.000 kr150.001 - 395.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 265.001 - 600.000 kr265.001 - 600.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Söndag 7 maj  (RO)Söndag 7 maj  (RO)
Första start kl. 11:10Första start kl. 11:10
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 2 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 2 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Breddlopp - P21-loppProp. 1. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 150.000 kr150.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 90.001 kr90.001 kr, 20 m vid 501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Breddlopp - P21-loppProp. 2. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 150.001 - 500.000 kr150.001 - 500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 365.001 kr365.001 kr, 20 m vid 501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Breddlopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 45.000 kr45.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 18.001 kr18.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Breddlopp - P21-loppProp. 4. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 18.001 - 130.000 kr18.001 - 130.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Breddlopp - Stolopp - P22-loppProp. 5. Breddlopp - Stolopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston högst 225.000 kr225.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 225.000 kr.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Breddlopp - Juniorchans - U30 - P22-loppProp. 6. Breddlopp - Juniorchans - U30 - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 350.000 kr350.000 kr med högst 500 poäng, körda av B- eller K- 
licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 071231 Körsvenner födda 930101 till 071231 
med högst 150 sulkylopp under 2022med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 350.000 kr.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 7. Breddlopp - P22-loppProp. 7. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 250.001 - 725.000 kr250.001 - 725.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 725.000 kr.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Breddlopp - P21-loppProp. 8. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 1.000.000 kr45.001 - 1.000.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050507 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 250.001 kr250.001 kr, 40 m vid 500.001 kr500.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Breddlopp - Montélopp - P21-loppProp. 9. Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 1.800.000 kr100.001 - 1.800.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050507 eller tidigareRyttare födda 050507 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 900.001 kr900.001 kr, 20 m vid 501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Fredag 12 maj  (RO)Fredag 12 maj  (RO)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 8 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 8 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Inskolningsserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Inskolningsserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston högst 30.000 kr30.000 kr i B-träningB-träning. 
I oavbruten B-träning fr.o.m. 230408. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050512 eller tidigare050512 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker. 20 m vid vunna 10.001 kr10.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.

Prop. 2. DubbelCupen, Försök 4 i Meeting 3 (Final År 15 juli) - StoloppProp. 2. DubbelCupen, Försök 4 i Meeting 3 (Final År 15 juli) - Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston 225.001 - 500.000 kr225.001 - 500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
DubbelCupen Meeting 3:DubbelCupen Meeting 3:
Alla försök och final i detta Meeting är för ston. Försök körs på Gävle 27/4, 
Bergsåker 3/5, Färjestad 8/5, Romme 12/5, Solänget 21/5, Hagmyren 26/5, 
Bollnäs 16/6, Dannero 22/6, Rättvik 24/6 och Årjäng 30/6. Final på Årjäng 
15/7 med 200 000 kr i förstapris. Finalproposition: 2140 m voltstart, 20 m vid 
vunna 390.001 kr, 40 m vid vunna 590.001 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 12.000 kr12.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 5.001 - 60.000 kr5.001 - 60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. TreåringsloppProp. 5. Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 175.000 kr175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 240.000 kr40.001 - 240.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 120.001 kr120.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 120.001 - 375.000 kr120.001 - 375.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. P21-loppProp. 8. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 400.000 kr400.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 160.001 kr160.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. StoloppProp. 9. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 240.001 - 995.000 kr240.001 - 995.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 240.001 - 1.600.000 kr240.001 - 1.600.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigareKörsvenner födda 050512 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 640.001 kr640.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Fredag 19 maj  (RO)Fredag 19 maj  (RO)
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 15 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 15 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports KallblodsserieProp. 1. Svensk Travsports Kallblodsserie
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 100.000 kr100.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 70.001 kr70.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

FRISKINTYG
OBS! Friskintyg ska skickas till Svensk Travsports Kundtjänst. 

Skicka via e-post till kundtjanst@travsport.se.
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Prop. 2. Anderssons Hästsports Lärlingsserie - Omgång 5 - Prop. 2. Anderssons Hästsports Lärlingsserie - Omgång 5 - 
Specialare (Fördel under 500 poäng)Specialare (Fördel under 500 poäng)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 225.001 - 800.000 kr225.001 - 800.000 kr samt 
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 225.001 - 1.000.000 kr225.001 - 1.000.000 kr med 
högst 500 poäng, körda av B- eller K- licensinnehavare anställd av A/B-trä-
nare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050519 eller tidigare med högst Körsvenner födda 050519 eller tidigare med högst 
150 sulkylopp under 2022150 sulkylopp under 2022.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 225.001-800.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar som 
tjänat mellan 800.001-1.000.000 kr får ha högst 500 startpoäng.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
Anderssons Hästsports hederspris till segrande hästs körsven.

Prop. 3. Sleipner Cup 2023, Final StonProp. 3. Sleipner Cup 2023, Final Ston
Ljus anmälan.
4-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
För hästar som kvalificerat sig för Final. De 15 ston som efter 
uttagningsloppen uppnått högst sammanlagda poängtal enligt STL-bestäm-
melserna får starta i Finalen. Vid förfall går platsen till 16:e häst osv.
Helrad före halvrad gäller ej i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 135.001 kr135.001 kr, 40 m vid 225.001 kr225.001 kr Spårförbe-
håll ej tillåtet.
Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500-7.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Sleipner Cup 2023: Försök körs på Bollnäs 3/2, Gävle 19/2, Bergsåker 15/3, 
Umåker 23/3, Romme 24/3, Dannero 8/4, Bergsåker 11/4, Gävle 18/4, Bollnäs 
20/4, Östersund 24/4, Hagmyren 1/5, Skellefteå 2/5 och Rättvik 5/5. Final 
på Romme 19/5 med 150 000 kr i förstapris i öppna finalen och 150 000 kr i 
förstapris i stofinalen.
Sleipners hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och 
hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 4. Sleipner Cup 2023, Final Öppen KlassProp. 4. Sleipner Cup 2023, Final Öppen Klass
Ljus anmälan.
4-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
För hästar som kvalificerat sig för Final. De 15 hästar som efter uttagnings-
loppen uppnått högst sammanlagda poängtal enligt STL-bestämmelserna får 
starta i Finalen. Vid förfall får 16:e häst platsen osv.
Helrad före halvrad gäller ej i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 180.001 kr180.001 kr, 40 m vid 300.001 kr300.001 kr Spårförbe-
håll ej tillåtet.
Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500-7.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Sleipner Cup 2023: Försök körs på Bollnäs 3/2, Gävle 19/2, Bergsåker 15/3, 
Umåker 23/3, Romme 24/3, Dannero 8/4, Bergsåker 11/4, Gävle 18/4, Bollnäs 
20/4, Östersund 24/4, Hagmyren 1/5, Skellefteå 2/5 och Rättvik 5/5. Final 
på Romme 19/5 med 150 000 kr i förstapris i öppna finalen och 150 000 kr i 
förstapris i stofinalen.
Sleipners hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och 
hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 5. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 5. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 40.000 kr40.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2640 m.2640 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfö-
dare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 10.001 - 85.000 kr10.001 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 120.000 kr120.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 48.001 kr48.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 85.001 - 525.000 kr85.001 - 525.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 210.001 kr210.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Fördel StonProp. 9. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 210.001 - 1.250.000 kr210.001 - 1.250.000 kr samt 3-åriga 
och äldre ston 210.001 - 1.750.000 kr210.001 - 1.750.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Måndag 29 maj  (RO)Måndag 29 maj  (RO)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 23 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 23 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 150.000 kr50.001 - 150.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp StonProp. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska ston högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Prop. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp 
Hingstar/ValackerHingstar/Valacker
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska hingstar och valacker högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 1.001 - 45.000 kr1.001 - 45.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 165.000 kr45.001 - 165.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 250.000 kr45.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr100.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 7. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp StonProp. 7. Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
Ljus anmälan.
4-åriga svenskasvenska ston 50.001 - 275.000 kr50.001 - 275.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 165.001 - 365.000 kr165.001 - 365.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. P21-loppProp. 9. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 425.000 kr425.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Prop. 10. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 165.001 - 1.860.000 kr165.001 - 1.860.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 465.001 kr465.001 kr, 40 m vid 930.001 kr930.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

RÄTTVIKRÄTTVIK
Fredag 5 majFredag 5 maj
Första start kl. 18:30Första start kl. 18:30
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 28 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 28 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr50.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 30.001 kr30.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Sleipner Cup, Försök 13 (Final Romme 19 maj) - StoloppProp. 2. Sleipner Cup, Försök 13 (Final Romme 19 maj) - Stolopp
Ljus anmälan.
4-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston högst 360.000 kr360.000 kr. Körsvenskrav 
kat. 2. Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr100.001 kr, 40 m vid 190.001 kr190.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Sleipner Cup 2023:Sleipner Cup 2023:
Försök körs på Bollnäs 3/2, Gävle 19/2, Bergsåker 15/3, Umåker 23/3, Romme 
24/3, Dannero 8/4, Bergsåker 11/4, Gävle 18/4, Bollnäs 20/4, Östersund 24/4, 
Hagmyren 1/5, Skellefteå 2/5 och Rättvik 5/5. Final på Romme 19/5 med 150 
000 kr i förstapris i öppna finalen och 150 000 kr i förstapris i stofinalen.
Hederspris till segrande hästs ägare.
Hederstäcke till segrande häst.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 80.000 kr80.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 32.001 kr32.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. TreåringsloppProp. 4. Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 100.000 kr100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Anderssons Hästsports Lärlingsserie - Omgång 4Prop. 5. Anderssons Hästsports Lärlingsserie - Omgång 4
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 32.001 - 165.000 kr32.001 - 165.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050505 eller Körsvenner födda 050505 eller 
tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
Anderssons Hästsports hederspris till segrande hästs körsven.

Prop. 6. SpårtrappaProp. 6. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 165.001 - 520.000 kr165.001 - 520.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Åke Sundbergs lopp - MarknadsSprinternProp. 7. Åke Sundbergs lopp - MarknadsSprintern
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 400.001 kr400.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. MontéloppProp. 8. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 50.001 - 375.000 kr50.001 - 375.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050505 eller tidigareRyttare födda 050505 eller tidigare.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Tisdag 16 maj  (RÄ)Tisdag 16 maj  (RÄ)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 10 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 10 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 20.000 kr20.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 7.501 kr7.501 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 250.001 kr250.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 5.001 - 70.000 kr5.001 - 70.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. P21-loppProp. 5. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 110.000 kr110.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. StoloppProp. 6. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 70.001 - 180.000 kr70.001 - 180.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. SpårtrappaProp. 7. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 70.001 - 275.000 kr70.001 - 275.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 975.000 kr100.001 - 975.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 390.001 kr390.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Torsdag 25 maj  (RÄ)Torsdag 25 maj  (RÄ)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 19 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 19 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Fördel StonProp. 1. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga hingstar och valacker 
100.001 - 225.000 kr100.001 - 225.000 kr samt 3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 
ston 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 Körsvenner födda 050525 
eller tidigareeller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. StoloppProp. 2. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston högst 25.000 kr25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 60.000 kr60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. StoloppProp. 4. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 25.001 - 120.000 kr25.001 - 120.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 150.000 kr40.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. P21-loppProp. 6. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 225.000 kr225.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 90.001 kr90.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 300.000 kr100.001 - 300.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Fördel StonProp. 8. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 150.001 - 575.000 kr150.001 - 575.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 150.001 - 800.000 kr150.001 - 800.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

ANTAL PRISER I LOPPEN
Startande erhåller ersättning. Utbetald ersättning betraktas som 
prispengar. Till oplacerade och diskvalificerade utgår en ersätt-
ning om minst 1.500 kronor. Dessutom delas följande antal 
priser ut till prisplacerade, om ej annat anges i propositionen.

Om förstapriset i loppet är 25.000 kr eller lägre:   
    -  9 startande = 6 prisplacerade
10-12 startande = 7 prisplacerade
13-15 startande = 8 prisplacerade

Om förstapriset i loppet är 25.001 kr eller högre:   
    -  9 startande = 5 prisplacerade
10-12 startande = 6 prisplacerade
13-15 startande = 7 prisplacerade
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SKELLEFTEÅSKELLEFTEÅ
Tisdag 2 majTisdag 2 maj
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 26 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 26 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Kallblodsserie - Fördel StonProp. 1. Svensk Travsports Kallblodsserie - Fördel Ston
Ljus anmälan.
5-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga hingstar och valacker 50.001 50.001 
- 150.000 kr- 150.000 kr samt 3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston 
50.001 - 225.000 kr50.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Sleipner Cup, Försök 12 (Final Romme 19 maj)Prop. 2. Sleipner Cup, Försök 12 (Final Romme 19 maj)
Ljus anmälan.
4-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 400.000 kr400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr80.001 kr, 40 m vid 135.001 kr135.001 kr, 60 m vid 
225.001 kr225.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Sleipner Cup 2023:Sleipner Cup 2023:
Försök körs på Bollnäs 3/2, Gävle 19/2, Bergsåker 15/3, Umåker 23/3, Romme 
24/3, Dannero 8/4, Bergsåker 11/4, Gävle 18/4, Bollnäs 20/4, Östersund 24/4, 
Hagmyren 1/5, Skellefteå 2/5 och Rättvik 5/5. Final på Romme 19/5 med 150 
000 kr i förstapris i öppna finalen och 150 000 kr i förstapris i stofinalen.
Hederspris till segrande hästs ägare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 3. P21-loppProp. 3. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 500.000 kr500.000 kr med högst 
500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 255.001 kr255.001 kr, 40 m vid 365.001 kr365.001 kr, 20 m vid 
501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-(2.000)-(2.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 40.000 kr40.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 16.001 kr16.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 185.000 kr40.001 - 185.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 16.001 - 285.000 kr16.001 - 285.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 95.001 kr95.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. JuniorchansProp. 7. Juniorchans
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 385.000 kr385.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 071231 eller tidigareKörsvenner födda 071231 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 385.001 - 1.400.000 kr385.001 - 1.400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050502 eller tidigareKörsvenner födda 050502 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Måndag 15 maj  (SK)Måndag 15 maj  (SK)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 9 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 9 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 100.000 kr100.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 35.001 kr35.001 kr, 40 m vid 60.001 kr60.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 800.000 kr100.001 - 800.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 405.001 kr405.001 kr, 40 m vid 570.001 kr570.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050515 eller tidigare050515 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 55.000 kr55.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. SpårtrappaProp. 5. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 55.001 - 200.000 kr55.001 - 200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. P21-loppProp. 6. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 300.000 kr300.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 120.001 kr120.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-(2.000)-(2.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 425.000 kr150.001 - 425.000 kr. Körsvenskrav kat. 2.
 Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 200.001 - 995.000 kr200.001 - 995.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050515 eller tidigareKörsvenner födda 050515 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Tisdag 23 maj  (SK)Tisdag 23 maj  (SK)
Första start kl. 17:40Första start kl. 17:40
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 17 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 17 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. BreddloppProp. 1. Breddlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr50.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050523 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 15.001 kr15.001 kr, 40 m vid 30.001 kr30.001 kr, 20 m vid 501 501 
poängpoäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Breddlopp - P21-loppProp. 2. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 30.001 - 225.000 kr30.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050523 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 120.001 kr120.001 kr, 20 m vid 501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Breddlopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga lägst 225.001 kr225.001 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050523 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 600.001 kr600.001 kr, 40 m vid 900.001 kr900.001 kr, 20 m vid 
501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Breddlopp - Juniorchans - P21-loppProp. 4. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 500.000 kr500.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 250.001 kr250.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Breddlopp - Delningsproposition - SpårtrappaProp. 5. Breddlopp - Delningsproposition - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 30.001 - 1.300.000 kr30.001 - 1.300.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050523 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Anmälda hästar delas upp efter startprissumma i lämpligt antal lopp, med 
högst 12 startande i vardera lopp. Spår efter spårtrappa. Om fler än 60 hästar 
anmäls, tas startande hästar ut i P21-ordning.
Hederspris till segrande hästs ägare.

SOLVALLASOLVALLA
Onsdag 3 majOnsdag 3 maj
Margaretas Tidiga Unghästserie
Första start kl. 18:15Första start kl. 18:15
Startanmälan:Startanmälan: senast torsdag 27 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast torsdag 27 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Idag körs kvallopp i sulky samt premielopp.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 25.000 kr25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Lärlingslopp - Guldklockan 2023, Försök 8 - SpårtrappaProp. 2. Lärlingslopp - Guldklockan 2023, Försök 8 - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 25.001 - 125.000 kr25.001 - 125.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050503 eller Körsvenner födda 050503 eller 
tidigare med högst 400 sulkylopp under 2022tidigare med högst 400 sulkylopp under 2022.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
ALN Pressbilds hederspris till segrande hästs körsven.
Solvallas hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 175.000 kr50.001 - 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. SpårtrappaProp. 4. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 175.001 - 575.000 kr175.001 - 575.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. StoloppProp. 5. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 100.001 - 700.000 kr100.001 - 700.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 280.001 kr280.001 kr
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 400.001 - 1.475.000 kr400.001 - 1.475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

P21-LOPP
Hästar med senaste start längst tillbaka i tiden, räknat från start-

anmälan, går in som ordinarie i loppet oavsett startpoäng.
Halvrad räknas som start. Vid lika startdatum ges företräde till 

häst med högst startpoäng. I sista hand sker lottning.
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Prop. 7. Margaretas Tidiga Unghästserie - Treåringslopp StonProp. 7. Margaretas Tidiga Unghästserie - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska ston högst 300.000 kr300.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 300.000-150.000-80.000-45.000-27.000-18.000 kr (6 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, uppfödare, tränare, körsven och hästskötare.
Levande fölavgift från Menhammar Stuteri till segrande hästs ägare och uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 8. Margaretas Tidiga Unghästserie - Treåringslopp Prop. 8. Margaretas Tidiga Unghästserie - Treåringslopp 
Hingstar/ValackerHingstar/Valacker
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska hingstar och valacker högst 300.000 kr300.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050503 eller tidigareKörsvenner födda 050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 300.000-150.000-80.000-45.000-27.000-18.000 kr (6 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, uppfödare, tränare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 9. Margaretas Tidiga Unghästserie - Fyraåringslopp StonProp. 9. Margaretas Tidiga Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
Ljus anmälan.
4-åriga svenskasvenska ston. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050503 eller Körsvenner födda 050503 eller 
tidigaretidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 300.000-150.000-80.000-45.000-27.000-18.000 kr (6 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, uppfödare, tränare, körsven och hästskötare.
Levande fölavgift från Menhammar Stuteri till segrande hästs ägare och uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 10. Margaretas Tidiga Unghästserie - Fyraåringslopp Prop. 10. Margaretas Tidiga Unghästserie - Fyraåringslopp 
Hingstar/ValackerHingstar/Valacker
Ljus anmälan.
4-åriga svenskasvenska hingstar och valacker. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050503 eller tidigare050503 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 300.000-150.000-80.000-45.000-27.000-18.000 kr (6 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, uppfödare, tränare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Onsdag 10 maj  (S)Onsdag 10 maj  (S)
SHF:s Montépokal
Breeders Course 3 years old - uttagning
Hummeltorp Solvallaserien  
Meadow Roads lopp
Första start kl. 18:15Första start kl. 18:15
Startanmälan:Startanmälan: senast torsdag 4 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast torsdag 4 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Idag körs kvallopp i sulky och monté samt premielopp.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 40.000 kr40.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Hummeltorp Solvallaserien 150, Försök 6 i Meeting 3 Prop. 2. Hummeltorp Solvallaserien 150, Försök 6 i Meeting 3 
(Final Solvalla 17 maj)(Final Solvalla 17 maj)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 150.000 kr50.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 80.000-40.000-22.500-16.000-11.000-8.000-5.000 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris och segertavla till segrande hästs ägare.

Prop. 3. StoloppProp. 3. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 10.001 - 200.000 kr10.001 - 200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr80.001 kr
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Amatörlopp - Customserien K150 - SpårtrappaProp. 4. Amatörlopp - Customserien K150 - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 275.000 kr40.001 - 275.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050510 Körsvenner födda 050510 
eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
För att få tillgodoräkna sig poäng i Customserien 2023 måste medlemsavgift till Sol-
valla Amatörklubb inbetalas senast dagen före aktuell tävlingsdag. För medlemskap 
se www.solvalla-amatorklubb.se. Alla kuskar är välkomna, oavsett hemmabana.
Solvalla Amatörklubbs hederspris till segrande hästs körsven.
Solvallas hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Hummeltorp Solvallaserien 350, Försök 6 i Meeting 3 Prop. 5. Hummeltorp Solvallaserien 350, Försök 6 i Meeting 3 
(Final Solvalla 17 maj)(Final Solvalla 17 maj)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 350.000 kr150.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 80.000-40.000-22.500-16.000-11.000-8.000-5.000 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris och segertavla till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Hummeltorp Solvallaserien 650, Försök 6 i Meeting 3 Prop. 6. Hummeltorp Solvallaserien 650, Försök 6 i Meeting 3 
(Final Solvalla 17 maj)(Final Solvalla 17 maj)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 650.000 kr150.001 - 650.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 80.000-40.000-22.500-16.000-11.000-8.000-5.000 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris och segertavla till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Uttagningslopp Breeders Course 3 years old Fillies Final 2023Prop. 7. Uttagningslopp Breeders Course 3 years old Fillies Final 2023
Mörk anmälan.
3-åriga ston som kvarstår efter tredje insatsen. Körsvenskrav kat. 2. Körsven-Körsven-
ner födda 050510 eller tidigarener födda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
De tre främsta hästarna är kvalificerade till finalen (Treåringseliten - Ston De tre främsta hästarna är kvalificerade till finalen (Treåringseliten - Ston 
på Solvalla 28 maj med ett förstapris på SEK 600 000). Uttagningslopp i på Solvalla 28 maj med ett förstapris på SEK 600 000). Uttagningslopp i 
Breeders Course 3 years old 2023 FilliesBreeders Course 3 years old 2023 Fillies
Final körs även på Jägersro 2/5. Förutom de sex hästarna som kvalar in till Final körs även på Jägersro 2/5. Förutom de sex hästarna som kvalar in till 
finalen tas sex hästar ut på poäng. Vinnarna i uttagningsloppen på Jägersro och finalen tas sex hästar ut på poäng. Vinnarna i uttagningsloppen på Jägersro och 
Solvalla väljer spår först i finalen (lottas mellan de två vinnarna). Övriga regler, Solvalla väljer spår först i finalen (lottas mellan de två vinnarna). Övriga regler, 
se breederscourse.com.se breederscourse.com.
Breeders Course hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 8. Uttagningslopp Breeders Course 3 years old 2023 First FinalProp. 8. Uttagningslopp Breeders Course 3 years old 2023 First Final
Mörk anmälan.
3-åriga som kvarstår efter tredje insatsen. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner Körsvenner 
födda 050510 eller tidigarefödda 050510 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
De två främsta hästarna är kvalificerade till finalen (Treåringseliten på Solvalla De två främsta hästarna är kvalificerade till finalen (Treåringseliten på Solvalla 
28 maj med ett förstapris på SEK 1 000 000). Uttagningslopp i Breeders 28 maj med ett förstapris på SEK 1 000 000). Uttagningslopp i Breeders 
Course 3 years old 2023Course 3 years old 2023
First Final körs även på Åby 21/4, Jägersro 22/4, Solvalla 26/4, Wolvega 27/4 First Final körs även på Åby 21/4, Jägersro 22/4, Solvalla 26/4, Wolvega 27/4 
och Jägersro 10/5. Övriga regler, se breederscourse.com.och Jägersro 10/5. Övriga regler, se breederscourse.com.
Breeders Course hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 9. Vägen till Elitloppet - Meadow Roads loppProp. 9. Vägen till Elitloppet - Meadow Roads lopp
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre lägst 500.001 kr500.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050510 eller tidigareKörsvenner födda 050510 eller tidigare.
Vinnaren av detta lopp är inbjuden till Elitloppet 2023 efter godkännande av 
Stockholms Travsällskap. Vid död löpning tillfaller inbjudan till Elitloppet den 
med högst startpoäng. Två wildcards kan delas ut i detta lopp.Två wildcards kan delas ut i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 8 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare. Hederstäcke till segrande häst.
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Prop. 10. Solvalla Hästägarförenings Montépokal 2023 Prop. 10. Solvalla Hästägarförenings Montépokal 2023 
(Direktplats till Montéeliten) - Börjes i Tingsryd(Direktplats till Montéeliten) - Börjes i Tingsryd
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre lägst 200.001 kr200.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050510 eller tidigareRyttare födda 050510 eller tidigare.
Vinnaren av detta lopp erhåller en plats i Montéeliten på Solvalla 28 maj efter 
godkännande av Stockholms Travsällskap.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 10 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Börjes i Tingsryds hederspris till segrande hästs ryttare.
SHF:s hederspris till segrande hästs ägare, ryttare, tränare och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Onsdag 17 maj  (S)Onsdag 17 maj  (S)
Första start kl. 18:15Första start kl. 18:15
Startanmälan:Startanmälan: senast torsdag 11 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast torsdag 11 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Idag körs kvallopp i sulky samt premielopp.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 50.000 kr50.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 20.001 kr20.001 kr
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp StonProp. 2. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska ston högst 75.000 kr75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 70.000-35.000-22.500-17.000-10.000-6.500-6.500-6.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfö-
dare.

Prop. 3. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 3. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 175.000 kr175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 70.000-35.000-22.500-17.000-10.000-6.500-6.500-6.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfö-
dare.

Prop. 4. SpårtrappaProp. 4. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 190.000 kr50.001 - 190.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Lärlingslopp - Guldklockan 2023, Försök 9Prop. 5. Lärlingslopp - Guldklockan 2023, Försök 9
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 295.000 kr100.001 - 295.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050517 eller Körsvenner födda 050517 eller 
tidigare med högst 400 sulkylopp under 2022tidigare med högst 400 sulkylopp under 2022.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
ALN Pressbilds hederspris till segrande hästs körsven.
Solvallas hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 425.000 kr50.001 - 425.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 170.001 kr170.001 kr
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Baron Gruffs loppProp. 7. Baron Gruffs lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 190.001 - 2.175.000 kr190.001 - 2.175.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner Körsvenner 
födda 050517 eller tidigarefödda 050517 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 870.001 kr870.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 80.000-40.000-22.500-16.000-11.000-8.000-5.000 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Hummeltorp Solvallaserien 150, Final Meeting 3Prop. 8. Hummeltorp Solvallaserien 150, Final Meeting 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar. De hästar som efter försökstävlingarna 
i Solvallaserien uppnått högsta sammanlagda poängtal är startberättigade i 
finalen. Om en häst har kvalificerat sig som ordinarie till final i flera klasser 
ska den alltid starta i den högsta klassen. Poängberäkning enligt särskilda be-
stämmelser för STL-lopp. Häst måste ha deltagit i minst ett försök för att vara 
startberättigad i finalen. Poängställning kan ses på solvalla.se/solvallaserien
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500-7.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris och segertavla till segrande hästs ägare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 9. Hummeltorp Solvallaserien 350, Final Meeting 3Prop. 9. Hummeltorp Solvallaserien 350, Final Meeting 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar. De hästar som efter försökstävlingarna 
i Solvallaserien uppnått högsta sammanlagda poängtal är startberättigade i 
finalen. Om en häst har kvalificerat sig som ordinarie till final i flera klasser 
ska den alltid starta i den högsta klassen. Poängberäkning enligt särskilda be-
stämmelser för STL-lopp. Häst måste ha deltagit i minst ett försök för att vara 
startberättigad i finalen. Poängställning kan ses på solvalla.se/solvallaserien
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500-7.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris och segertavla till segrande hästs ägare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 10. Hummeltorp Solvallaserien 650, Final Meeting 3Prop. 10. Hummeltorp Solvallaserien 650, Final Meeting 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar. De hästar som efter försökstävlingarna 
i Solvallaserien uppnått högsta sammanlagda poängtal är startberättigade i 
finalen. Om en häst har kvalificerat sig som ordinarie till final i flera klasser 
ska den alltid starta i den högsta klassen. Poängberäkning enligt särskilda be-
stämmelser för STL-lopp. Häst måste ha deltagit i minst ett försök för att vara 
startberättigad i finalen. Poängställning kan ses på solvalla.se/solvallaserien
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500-7.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris och segertavla till segrande hästs ägare.
Hederstäcke till segrande häst.

ANTAL PRISER I LOPPEN
Startande erhåller ersättning. Utbetald ersättning betraktas som 
prispengar. Till oplacerade och diskvalificerade utgår en ersätt-
ning om minst 1.500 kronor. Dessutom delas följande antal 
priser ut till prisplacerade, om ej annat anges i propositionen.

Om förstapriset i loppet är 25.000 kr eller lägre:   
    -  9 startande = 6 prisplacerade
10-12 startande = 7 prisplacerade
13-15 startande = 8 prisplacerade

Om förstapriset i loppet är 25.001 kr eller högre:   
    -  9 startande = 5 prisplacerade
10-12 startande = 6 prisplacerade
13-15 startande = 7 prisplacerade

P21-LOPP
Hästar med senaste start längst tillbaka i tiden, räknat från start-

anmälan, går in som ordinarie i loppet oavsett startpoäng.
Halvrad räknas som start. Vid lika startdatum ges företräde till 

häst med högst startpoäng. I sista hand sker lottning.
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Fredag 26 maj  (S)Fredag 26 maj  (S)
ASVT Trottex Auktionslopp - Treåringslopp
Första start kl. 12:45Första start kl. 12:45
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 19 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 19 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Speedrace Kallblod - Inbjudningslopp - (nr 1-3 i heat A, Prop. 1. Speedrace Kallblod - Inbjudningslopp - (nr 1-3 i heat A, 
nr 4-6 i heat B, nr 7-9 i heat C. Heatvinnarna möts i final)nr 4-6 i heat B, nr 7-9 i heat C. Heatvinnarna möts i final)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska, norska och finskasvenska, norska och finska kallblodiga. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
För av Stockholms Travsällskap inbjudna hästar samt vinnaren Gävles 
Supersprint 6 maj.
640 m.640 m. Autostart. 9 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000 kr (3 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Prispengarna avser finalen. Loppet kommer att noteras i hästens resultatrad 
som ett lopp (1:an, 2:an och 3:an i finalen - övriga oplacerade).
Regler: Regler: Tre försöksheat med tre hästar i varje. I finalen möts de tre segrarna från 
försöksheaten. Kusk får endast köra i ett av försöksheaten, samma kusk ska köra 
hästen i eventuell final. Hästarna lottas till spår 1, 3 och 5 bakom startbilen. I 
övrigt körs loppen enligt Tävlingsreglemente för Svensk Travsport, och eventuella 
regelöverträdelser kommer att medföra påföljd. Solvalla och Svensk Travsport 
delar in hästarna i respektive heat.
Tidsschema:Tidsschema: Samtliga nio hästar defilerar samtidigt. De tre försöksheaten körs 
med ca 4 minuters mellanrum. Finalen körs ca 6 minuter efter sista försöksheatet.
Finalen: Finalen: Startspåren till finalen lottas vid anmälan. Vinnaren av Heat 1 får spår 5, 
vinnaren av Heat 2 får spår 3 och vinnaren av Heat 3 får spår 1. Vid död löpning i 
något av försöksheaten placeras hästarna på det i förväg lottade spåret samt nästa 
lediga övre spår. Eventuell lottning av startspår mellan berörda hästar efter död 
löpning sker i samlingsvolten innan finalen.
Solvallas hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och 
hästskötare. Sleipners hederspris till segrande hästs ägare.
Hederstäcke till segrande häst.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 20.001 - 100.000 kr20.001 - 100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och skötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 3. Stolopp - SpårtrappaProp. 3. Stolopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 50.001 - 200.000 kr50.001 - 200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och skötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 75.001 - 245.000 kr75.001 - 245.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och skötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 5. K G Holgerssons Minneslopp - Solvallas GymnasieutmaningProp. 5. K G Holgerssons Minneslopp - Solvallas Gymnasieutmaning
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 465.000 kr150.001 - 465.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 880101 till 050526 med högst 400 Körsvenner födda 880101 till 050526 med högst 400 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
Körda av från Solvalla Travgymnasium inbjudna kuskar.Körda av från Solvalla Travgymnasium inbjudna kuskar. 
Inbjudna kuskar presenteras i propositionen på travsport.se. Inbjuden kusk 
ska ha kört minst tre lopp. Tränare kan önska kusk bland de inbjudna, som vid 
kompletteringen rangordnar sina styrningar. För övriga sker lottning. 
Reservhästar uttages om möjligt.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
ALN Pressbilds hederspris till segrande hästs körsven.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och skötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 6. Lilla HarpersProp. 6. Lilla Harpers
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 585.000 kr50.001 - 585.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
3140 m.3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 180.001 kr180.001 kr, 40 m vid 325.001 kr325.001 kr
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500 kr (7 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och skötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 270.001 - 625.000 kr270.001 - 625.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och skötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 8. Lackes & Checcas lopp - StoloppProp. 8. Lackes & Checcas lopp - Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 200.001 - 850.000 kr200.001 - 850.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och skötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 9. ASVT Trottex Auktionslopp - Treåringslopp StonProp. 9. ASVT Trottex Auktionslopp - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga ston som kvarstår efter första insatsen. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
För hästar som varit saluförda på ASVT Trottex ettåringsauktioner 2021.
Anmälningsavgift 5.300 kr (inkl moms 6 %).
Helrad före halvrad gäller inte i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 200.000-100.000-55.000-30.000-20.000-12.500 kr (6 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
I loppet utbetalas 10 procent i extra uppfödarpremier, utöver Svensk Trav-
sports ordinarie uppfödarpremier.
För regler gällande ASVT Trottex Auktionslopp se under prop 10.
ASVT Trottex hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, hästskötare.
Granngårdens hederspris till uppfödare.
ASVT Trottex hederstäcke till segrande häst.

VILKEN LOPPKATEGORI TILLHÖR DU? 
 LOPPKATEGORI 1: Har kört/ridit minst 100 totalisatorlopp senaste fem åren varav 20 senaste två åren.
 LOPPKATEGORI 2: Grundkrav, godkänd utbildningsomgång eller aktuella aktiviteter.

Licensinnehavare som uppbär periodiskt understöd får endast träna/köra/rida egenägda eller av nära anhörig ägda hästar. 

GÄLLANDE JUNIORCHANS
I lopp rubricerade med Juniorchans får även ungdomar
 under 18 år köra. Lopp med Juniorchans kommer att 

inleda travdagen och är det ungdom under 18 år som kör 
kommer loppet att köras utan spel.
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Prop. 10. ASVT Trottex Auktionslopp - Treåringslopp H/VProp. 10. ASVT Trottex Auktionslopp - Treåringslopp H/V
Ljus anmälan.
3-åriga hingstar och valacker som kvarstår efter första insatsen. Körsvenskrav 
kat. 2. Körsvenner födda 050526 eller tidigareKörsvenner födda 050526 eller tidigare.
För hästar som varit saluförda på ASVT Trottex ettåringsauktioner 2021.
Anmälningsavgift 5.300 kr (inkl moms 6 %).
Helrad före halvrad gäller ej i detta lopp.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 200.000-100.000-55.000-30.000-20.000-12.500 kr (6 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
I loppet utbetalas 10 procent i extra uppfödarpremier, utöver Svensk Trav-
sports ordinarie uppfödarpremier.
Regler ASVT Trottex Auktionslopp:Regler ASVT Trottex Auktionslopp:
1. Om antalet startanmälda/startberättigade i både prop 7 och prop 8 var för 
sig är sju hästar eller fler ska loppen behandlas som separata anmälningslistor. 
Om antalet startanmälda/startberättigade i antingen prop 7 eller 8 är sex eller 
färre ska ston och hingstar/valacker tävla i samma lopp och eventuellt sam-
manslås till en gemensam anmälningslista. Prisskalan i ett eventuellt samman-
slaget lopp blir: 400.000-200.000-100.000-48.000-32.000-20.000 (6 priser).
2. Antal startanmälda/startberättigade i anmälningslistan (efter beaktande av 
p1): 0 - 6 hästar: Loppet ställs in. 7 - 12 hästar: Loppet körs enligt anmäl-
ningslistan. 13 - 24 hästar: Loppet delas enligt Svensk Travsports regler för 
seedning av insatslopp. Prissumman i de båda loppen blir: 100.000-50.000-
25.000-12.000-8.000-5.000 (6 priser).
25 eller fler hästar: De 24 högst rankade efter Svensk Travsports regler för 
seedning får starta. Övriga hästar tvångsstryks ur loppet. Loppet delas enligt 
Svensk Travsports regler för seedning av insatslopp.
ASVT Trottex hederspris till segrande hästs ägare, tränare/körsven, hästskötare.
Granngårdens hederspris till uppfödare.
ASVT Trottex hederstäcke till segrande häst.

Lördag 27 maj  (S)Lördag 27 maj  (S)
Harper Hanovers Lopp - STL-finaler
Första start kl. 12:45Första start kl. 12:45
Startanmälan:Startanmälan: senast söndag 21 maj kl. 12:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast söndag 21 maj kl.18:00.
Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 
söndag 21 maj kl 16.00-17.00.söndag 21 maj kl 16.00-17.00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Häst som anmäls till prop 1 - 7 samt till eventuellt annat lopp ska alltid starta 
i prop 1 - 7 i första hand (gäller ej om häst anmäls till annat lopp med lika 
mycket eller högre förstapris).
OBS! Idag körs inga kvalloppOBS! Idag körs inga kvallopp

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. STL Klass II, Final Meeting 3Prop. 1. STL Klass II, Final Meeting 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 220.000-110.000-62.000-35.000-22.000-15.000-10.000-6.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans och Solvallas hederspris till segrande hästs ägare, tränare, 
körsven, hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 20 maj.

Prop. 2. STL Klass I, Final i Meeting 3Prop. 2. STL Klass I, Final i Meeting 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 220.000-110.000-62.000-35.000-22.000-15.000-10.000-6.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans och Solvallas hederspris till segrande hästs ägare, tränare, 
körsven, hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 20 maj.

Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Final i Meeting 3Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Final i Meeting 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 220.000-110.000-62.000-35.000-22.000-15.000-10.000-6.000 kr (8 
priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans och Solvallas hederspris till segrande hästs ägare, tränare, 
körsven, hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 20 maj.

Prop. 4. STL Silverdivisionen, Final i Meeting 4Prop. 4. STL Silverdivisionen, Final i Meeting 4
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 250.000-125.000-70.000-39.000-24.000-16.000-10.000-6.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans och Solvallas hederspris till segrande hästs ägare, tränare, 
körsven, hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 20 maj.

Prop. 5. STL Diamantstoet, Final i Meeting 3Prop. 5. STL Diamantstoet, Final i Meeting 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare. För till finalen kvalificerade hästar.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 520.001 kr520.001 kr, 40 m vid 1.300.001 kr1.300.001 kr 
Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 220.000-110.000-62.000-35.000-22.000-15.000-10.000-6.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans och Solvallas hederspris till segrande hästs ägare, tränare, 
körsven, hästskötare och uppfödare.
Menhammar Stuteris hederspris till segrande hästs uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 20 maj.

Prop. 6. Harper Hanovers lopp (Gr I, Int.)Prop. 6. Harper Hanovers lopp (Gr I, Int.)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre lägst 200.001 kr200.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
Vinnaren av Spelarnas Pokal på Solvalla 29/3 är direktkvalificerad till detta 
lopp. Stockholms Travsällskap och Svensk Travsport kan i samråd utdela tre 
wildcards i detta lopp.
3140 m.3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 700.001 kr700.001 kr, 40 m vid 1.800.001 kr1.800.001 kr
Pris: 1.000.000-500.000-250.000-135.000-75.000-40.000-30.000-25.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 20 maj.

Prop. 7. Lady Snärts lopp - STL Stoeliten, Försök 6 (Final S 26/12)Prop. 7. Lady Snärts lopp - STL Stoeliten, Försök 6 (Final S 26/12)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre ston lägst 500.001 kr500.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
Stockholms Travsällskap och Svensk Travsport kan i samråd dela ut två 
wildcards i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 220.000-110.000-62.000-35.000-22.000-15.000-10.000-6.000 kr (8 
priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligan hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Solvallas hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och 
hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 20 maj.

Prop. 8. FyraåringsloppProp. 8. Fyraåringslopp
Mörk anmälan.
4-åriga 100.001 - 450.000 kr100.001 - 450.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, hästskötare och uppfö-
dare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 9. Sweden Cup, FörsökProp. 9. Sweden Cup, Försök
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre lägst 500.001 kr500.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 7 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500 kr (5 priser). Lägst 1.500 kr till 
alla tävlande.
Regler Sweden Cup:Regler Sweden Cup:
Hästarna tas ut efter startpoäng. De 21 hästar med högst startpoäng delas in i tre 
försöksavdelningar, enligt ST:s metod för seedning. De tre främsta från varje försök 
går till final. Spårlottning inför finalen sker efter att de tre försöksavdelningarna 
körts. Stockholms Travsällskap förbehåller sig rätten att ta ut hästarna till detta lopp.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.
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Prop. 12. Sweden Cup, Final (Gr II, Int)Prop. 12. Sweden Cup, Final (Gr II, Int)
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre lägst 500.001 kr500.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050527 eller tidigareKörsvenner födda 050527 eller tidigare.
För de hästar som kvalificerat sig för final.
1640 m.1640 m. Autostart. 9 startande.
Pris: 600.000-300.000-125.000-60.000-30.000 kr (5 priser). Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 13. Kallblodslopp - Fördel StonProp. 13. Kallblodslopp - Fördel Ston
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre svenska, norska och finskasvenska, norska och finska kallblodiga hingstar och valacker 
500.001 - 1.500.000 kr500.001 - 1.500.000 kr samt 3-åriga och äldre svenska, norska och finskasvenska, norska och finska kall-
blodiga ston lägst 500.001 kr500.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050527 Körsvenner födda 050527 
eller tidigareeller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000 kr (6 priser). Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.

Söndag 28 maj  (S)Söndag 28 maj  (S)
(Pingstdagen)
Elitloppet
Första start kl. 12:45Första start kl. 12:45
Startanmälan:Startanmälan: senast söndag 21 maj kl. 12:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast söndag 21 maj kl.18:00.
Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 
söndag 21 maj kl 16.00-17.00.söndag 21 maj kl 16.00-17.00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar. Häst som anmäls till prop 1 - 7 samt till eventuellt 
annat lopp ska alltid starta i prop 1 - 7 i första hand (gäller ej om häst anmäls 
till annat lopp med lika mycket eller högre förstapris).
OBS! Idag körs inga kvalloppOBS! Idag körs inga kvallopp

KallblodigaKallblodiga
Prop. 21. Jim Fricks lopp - ElitkampenProp. 21. Jim Fricks lopp - Elitkampen
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre svenska, norska och finskasvenska, norska och finska kallblodiga lägst 200.001 kr200.001 kr. 
Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande.
Stockholm Travsällskap bjuder in två hästar från Norge, Finland och Sverige. 
Övriga fyra hästar i loppet tas ut i sedvanlig ordning på startpoäng.
Pris: 1.000.000-500.000-235.000-115.000-60.000-30.000-25.000 kr (7 pri-
ser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Solvallas och Sleipners hederspris till segrande hästs ägare, körsven, tränare, 
hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 22. Breeders Course 3 years old 2023 First Final (Gr I Int) Prop. 22. Breeders Course 3 years old 2023 First Final (Gr I Int) 
- Håkan Wallner Memorial - Treåringseliten- Håkan Wallner Memorial - Treåringseliten
Ljus anmälan.
3-åriga. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
För hästar som kvalificerat sig för final.
Regler och förutsättningar kring uttagningsloppen, se breederscourse.com.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 1.000.000-500.000-250.000-135.000-75.000-40.000 kr (6 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 23. Delicious lopp - Fyraåringseliten Ston (Gr II, Int)Prop. 23. Delicious lopp - Fyraåringseliten Ston (Gr II, Int)
Mörk anmälan.
4-åriga ston. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 300.000-150.000-80.000-45.000-27.000-18.000 kr (6 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 24. Tommy Hannés lopp - Fyraåringseliten (Gr II, Int)Prop. 24. Tommy Hannés lopp - Fyraåringseliten (Gr II, Int)
Mörk anmälan.
4-åriga. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 500.000-250.000-100.000-50.000-25.000-15.000 kr (6 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 25. Lärlingseliten (Ingående i Guldklockan 2023, Försök 11)Prop. 25. Lärlingseliten (Ingående i Guldklockan 2023, Försök 11)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 300.001 - 875.000 kr300.001 - 875.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 880101 till Körsvenner födda 880101 till 
050528050528.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500 kr (6 priser). Lägst 2.500 
kr till alla tävlande.
För att få poäng i Guldklockan krävs K400.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
ALN Pressbilds hederspris till segrande hästs körsven.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 26. Rune Stolts lopp - Treåringseliten Ston - Breeders Prop. 26. Rune Stolts lopp - Treåringseliten Ston - Breeders 
Course 3 years old Fillies Final 2023Course 3 years old Fillies Final 2023
Ljus anmälan.
3-åriga ston. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
De tre främsta hästarna i uttagningsloppen på Jägersro 2/5 och Solvalla 10/5 De tre främsta hästarna i uttagningsloppen på Jägersro 2/5 och Solvalla 10/5 
är kvalificerade till denna final. Förutom de sex hästarna som kvalar in till är kvalificerade till denna final. Förutom de sex hästarna som kvalar in till 
finalen tas sex hästar ut på poäng. Vinnarna i uttagningsloppen på Jägersro och finalen tas sex hästar ut på poäng. Vinnarna i uttagningsloppen på Jägersro och 
Solvalla väljer spår först i finalen (lottas mellan de två vinnarna). Övriga regler, Solvalla väljer spår först i finalen (lottas mellan de två vinnarna). Övriga regler, 
se breederscourse.com.se breederscourse.com.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 600.000-300.000-125.000-60.000-30.000-17.000 kr (6 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 27. M.T.Insiders Speedrace (nr 1-3 i heat A, nr 4-6 i heat B, Prop. 27. M.T.Insiders Speedrace (nr 1-3 i heat A, nr 4-6 i heat B, 
nr 7-9 i heat C. Heatvinnarna möts i final)nr 7-9 i heat C. Heatvinnarna möts i final)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
För av Stockholms Travsällskap inbjudna hästar samt vinnaren i Gävletravets 
Supersprint 6 maj.
640 m.640 m. Autostart. 9 startande.
Pris: 100.000-50.000-25.000 kr (3 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Prispengarna avser finalen. Loppet kommer att noteras i hästens resultatrad 
som ett lopp (1:an, 2:an och 3:an i finalen - övriga oplacerade).
Regler: Regler: Tre försöksheat med tre hästar i varje. I finalen möts de tre segrarna 
från försöksheaten. Kusk får endast köra i ett av försöksheaten, samma kusk 
ska köra hästen i eventuell final. Hästarna lottas till spår 1, 3 och 5 bakom 
startbilen. I övrigt körs loppen enligt Tävlingsreglemente för Svensk Travsport, 
och eventuella regelöverträdelser kommer att medföra påföljd. Solvalla och 
Svensk Travsport delar in hästarna i respektive heat.
Tidsschema: Samtliga nio hästar defilerar samtidigt. De tre försöksheaten körs 
med ca 4 minuters mellanrum. Finalen körs ca 6 minuter efter sista försöks-
heatet.
Finalen: Finalen: Startspåren till finalen lottas vid anmälan. Vinnaren av Heat 1 får spår 
5, vinnaren av Heat 2 får spår 3 och vinnaren av Heat 3 får spår 1. Vid död 
löpning i något av försöksheaten placeras hästarna på det i förväg lottade spå-
ret samt nästa lediga övre spår. Eventuell lottning av startspår mellan berörda 
hästar efter död löpning sker i samlingsvolten innan finalen.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 28. SpårtrappaProp. 28. Spårtrappa
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 500.001 - 1.200.000 kr500.001 - 1.200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500 kr (7 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskö-
tare.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 29. Amatörlopp (Ingår i Customserien, Försök 8)Prop. 29. Amatörlopp (Ingår i Customserien, Försök 8)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 60.001 - 300.000 kr60.001 - 300.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050528 Körsvenner födda 050528 
eller tidigareeller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 8 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000 kr (5 priser). Lägst 1.500 kr till 
alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, skötare, kusk och uppfödare.
Solvalla Amatröklubbs hederspris till segrande körsven.
Hederstäcke till segrande häst.
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Prop. 30. Elitloppet, Försök - Stig H Johanssons PokalProp. 30. Elitloppet, Försök - Stig H Johanssons Pokal
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
För av Stockholm Travsällskap inbjudna hästar.
16 hästar delas in i två försök med åtta hästar i varje försök.
Vid detta lopp tillämpas bestämmelserna om Övervakningsstall i enlighet med Vid detta lopp tillämpas bestämmelserna om Övervakningsstall i enlighet med 
Svensk Travsports Antidopningsreglementets 5§.Svensk Travsports Antidopningsreglementets 5§.
1609 m.1609 m. Autostart. 8 startande.
Pris: 250.000-125.000-75.000-50.000-25.000-25.000-25.000-25.000 kr (8 
priser). Lägst 25.000 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke till segrande häst.
De fyra främst placerade hästarna i varje försök är kvalificerade för Elitloppets final.

Prop. 32. Elitloppet - Stig H Johanssons Pokal (Gr I, Int.)Prop. 32. Elitloppet - Stig H Johanssons Pokal (Gr I, Int.)
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050528 eller tidigareKörsvenner födda 050528 eller tidigare.
För de åtta hästar som kvalificerat sig för final.
Vid detta lopp tillämpas bestämmelserna om Övervakningsstall i enlighet med Vid detta lopp tillämpas bestämmelserna om Övervakningsstall i enlighet med 
Svensk Travsports Antidopningsreglementets 5§.Svensk Travsports Antidopningsreglementets 5§.
1609 m.1609 m. Autostart. 8 startande.
Pris: 5.000.000-2.500.000-1.250.000-625.000-325.000-200.000-150.000-
100.000 kr (8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 33. Montéeliten (Gr II, Int.)Prop. 33. Montéeliten (Gr II, Int.)
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre lägst 300.001 kr300.001 kr. Körsvenskrav kat. 2.
 Ryttare födda 050528 eller tidigareRyttare födda 050528 eller tidigare.
Vinnaren av Solvalla Hästägarförenings Montépokal 10/5 på Solvalla är direkt-
kvalificerad till Montéeliten.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 10 startande.
Pris: 300.000-150.000-80.000-45.000-27.000-(18.000)-(10.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, ryttare, uppfödare och hästskötare.
Börjes i Tingsryds hederspris till segrande hästs ryttare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

SOLÄNGETSOLÄNGET
Lördag 6 majLördag 6 maj
Första start kl. 12:00Första start kl. 12:00
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 2 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 2 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. BreddloppProp. 1. Breddlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr50.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 15.001 kr15.001 kr, 40 m vid 30.001 kr30.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Breddlopp - P21-loppProp. 2. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 150.000 kr50.001 - 150.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 90.001 kr90.001 kr, 20 m vid 501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Breddlopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 150.001 - 800.000 kr150.001 - 800.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 275.001 kr275.001 kr, 40 m vid 470.001 kr470.001 kr, 20 m vid 
501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. BreddloppProp. 4. Breddlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 30.000 kr30.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Breddlopp - P22-loppProp. 5. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 140.000 kr140.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 140.000 kr.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Breddlopp - P21-loppProp. 6. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 195.000 kr195.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 65.001 kr65.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Breddlopp - P22-loppProp. 7. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 315.000 kr315.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 315.000 kr.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Breddlopp - P21-loppProp. 8. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 140.001 - 1.275.000 kr140.001 - 1.275.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050506 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 425.001 kr425.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Breddlopp - Juniorchans - P21-loppProp. 9. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 480.000 kr480.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 071231 Ryttare födda 071231 
eller tidigareeller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 240.001 kr240.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Söndag 21 maj  (SÄ)Söndag 21 maj  (SÄ)
Första start kl. 13:45Första start kl. 13:45
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 15 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 15 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 225.000 kr50.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 160.001 kr160.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 2. SpårtrappaProp. 2. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 225.001 - 500.000 kr225.001 - 500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Tangen Haaps lopp - DubbelCupen, Försök 5 i Meeting 3 Prop. 3. Tangen Haaps lopp - DubbelCupen, Försök 5 i Meeting 3 
(Final Årjäng 15 juli) - Stolopp(Final Årjäng 15 juli) - Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga ston 225.001 - 1.100.000 kr225.001 - 1.100.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 650.001 kr650.001 kr
Pris: 75.000-37.500-21.500-15.000-11.000-(7.500)-(5.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
DubbelCupen Meeting 3:DubbelCupen Meeting 3:
Alla försök och final i detta Meeting är för ston. Försök körs på Gävle 27/4, 
Bergsåker 3/5, Färjestad 8/5, Romme 12/5, Solänget 21/5, Hagmyren 26/5, 
Bollnäs 16/6, Dannero 22/6, Rättvik 24/6 och Årjäng 30/6. Final på Årjäng 
15/7 med 200 000 kr i förstapris. Finalproposition: 2140 m voltstart, 20 m vid 
vunna 390.001 kr, 40 m vid vunna 590.001 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 10.001 - 200.000 kr10.001 - 200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr80.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Wången Cup - LärlingsloppProp. 5. Wången Cup - Lärlingslopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 80.001 - 325.000 kr80.001 - 325.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till Körsvenner födda 870101 till 
050521 med högst 400 sulkylopp under 2022050521 med högst 400 sulkylopp under 2022.
Kusk får ej tidigare haft A-licens.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Wångens hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 6. SpårtrappaProp. 6. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 325.001 kr325.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Breeders' Crown Treåriga StonProp. 7. Breeders' Crown Treåriga Ston
Ljus anmälan.
3-åriga ston startberättigade i Breeders' Crown. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Det körs nio Breeders' Crown-uttagningar under året och de fyra främsta häs-Det körs nio Breeders' Crown-uttagningar under året och de fyra främsta häs-
tarna från varje uttagningslopp går vidare till semifinalerna på Solvalla den 5/11.tarna från varje uttagningslopp går vidare till semifinalerna på Solvalla den 5/11.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare, hingstägare 
och hästskötare. Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 8. Breeders' Crown Treåriga Hingstar/ValackerProp. 8. Breeders' Crown Treåriga Hingstar/Valacker
Ljus anmälan.
3-åriga hingstar och valacker startberättigade i Breeders' Crown. Körsvenskrav 
kat. 2. Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Det körs nio Breeders' Crown-uttagningar under året och de fyra främsta häs-Det körs nio Breeders' Crown-uttagningar under året och de fyra främsta häs-
tarna från varje uttagningslopp går vidare till semifinalerna på Solvalla den 5/11.tarna från varje uttagningslopp går vidare till semifinalerna på Solvalla den 5/11.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare, hingstägare 
och hästskötare. Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 9. Breeders' Crown Fyraåriga StonProp. 9. Breeders' Crown Fyraåriga Ston
Ljus anmälan.
4-åriga ston startberättigade i Breeders' Crown. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Det körs nio Breeders' Crown-uttagningar under året och de fyra främsta häs-Det körs nio Breeders' Crown-uttagningar under året och de fyra främsta häs-
tarna från varje uttagningslopp går vidare till semifinalerna på Solvalla den 5/11.tarna från varje uttagningslopp går vidare till semifinalerna på Solvalla den 5/11.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare, hingstägare 
och hästskötare. Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 10. Breeders' Crown Fyraåriga Hingstar/ValackerProp. 10. Breeders' Crown Fyraåriga Hingstar/Valacker
Ljus anmälan.
4-åriga hingstar och valacker startberättigade i Breeders' Crown. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050521 eller tidigareKörsvenner födda 050521 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Det körs nio Breeders' Crown-uttagningar under året och de fyra främsta häs-Det körs nio Breeders' Crown-uttagningar under året och de fyra främsta häs-
tarna från varje uttagningslopp går vidare till semifinalerna på Solvalla den 5/11.tarna från varje uttagningslopp går vidare till semifinalerna på Solvalla den 5/11.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare, hingstägare 
och hästskötare. Hederstäcke till segrande häst.

TINGSRYDTINGSRYD
Lördag 20 majLördag 20 maj
Första start kl. 11:10Första start kl. 11:10
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 15 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 15 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
TingsrydTravet fyller 20 år i år och vi har valt att satsa på extra fina hederspri-TingsrydTravet fyller 20 år i år och vi har valt att satsa på extra fina hederspri-
ser på Breddloppsdagarna. Vi delar ut 500 kr i presentkort till segrande hästs ser på Breddloppsdagarna. Vi delar ut 500 kr i presentkort till segrande hästs 
ägare, körsven/ryttare och hästskötare i samtliga Breddlopp.ägare, körsven/ryttare och hästskötare i samtliga Breddlopp.
OBS! På Tingsryd körs inga kval eller premielopp.OBS! På Tingsryd körs inga kval eller premielopp.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Breddlopp - Juniorchans - U35 - P21-loppProp. 1. Breddlopp - Juniorchans - U35 - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 300.000 kr300.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 880101 till 071231 med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 880101 till 071231 med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1609 m.1609 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 2. Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - SpårtrappaProp. 2. Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050520 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050520 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1609 m.1609 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Anmälda hästar delas upp efter startprissumma i lämpligt antal lopp, med 
högst 12 startande i vardera lopp. Spår efter spårtrappa. Om fler än 84 hästar 
anmäls, tas startande hästar ut i P21-ordning.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 3. Breddlopp - Montélopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 475.000 kr475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050520 eller tidigareRyttare födda 050520 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1609 m. Monté.1609 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, ryttare och hästskötare.
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UMÅKERUMÅKER
Lördag 13 maj  (U)Lördag 13 maj  (U)
Berth Johanssons Memorial
Första start kl. 14:45Första start kl. 14:45
Startanmälan:Startanmälan: senast söndag 7 maj kl. 12:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast söndag 7 maj kl.18:00.
Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 
söndag 7 maj kl 16.00-17.00.söndag 7 maj kl 16.00-17.00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Häst som idag anmäls till prop 1 - 8 samt till eventuellt annat lopp ska alltid 
starta i prop 1 - 8 i första hand (gäller ej om häst anmäls till annat lopp med 
lika mycket eller högre förstapris).
Idag körs inga kval- eller premielopp. 
Vi har begränsat med boxplatser. Startande hästar prioriteras, resesällskap kan 
inte garanteras boxplats. Meddela övernattningar i god tid.
Umåker delar ut hederspris till segrande hästs ägare, körsven/ryttare och häst-
skötare i samtliga lopp idag.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. STL Klass II, Försök 8 i Meeting 3 (Final Solvalla 27 maj)Prop. 1. STL Klass II, Försök 8 i Meeting 3 (Final Solvalla 27 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre svenska 100.001 - 250.000 krsvenska 100.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
 Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 6 maj.

Prop. 2. STL Klass I, Försök 9 i Meeting 3 (Final Solvalla 27 maj)Prop. 2. STL Klass I, Försök 9 i Meeting 3 (Final Solvalla 27 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 250.001 - 500.000 kr250.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 6 maj.

Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Försök 9 i Meeting 3 (Final S 27 maj)Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Försök 9 i Meeting 3 (Final S 27 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 500.001 - 900.000 kr500.001 - 900.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner Körsvenner 
födda 050513 eller tidigarefödda 050513 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Voltstart.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 6 maj.

Prop. 4. STL Silverdivisionen, Försök 8 i Meeting 3 (Final S 27 maj)Prop. 4. STL Silverdivisionen, Försök 8 i Meeting 3 (Final S 27 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 500.001 - 1.700.000 kr500.001 - 1.700.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 125.000-62.500-34.000-21.000-13.500-10.500-7.000-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 6 maj.

Prop. 5. UM Fastigheter Guldbjörken - STL Gulddivisionen, Prop. 5. UM Fastigheter Guldbjörken - STL Gulddivisionen, 
Försök 8 i Meeting 3 (Final Gävle 20 maj)Försök 8 i Meeting 3 (Final Gävle 20 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre lägst 900.001 kr900.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 200.000-100.000-55.000-30.000-20.000-12.500-8.000-6.000 kr (8 
priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Regler Gulddivisionens Final på Gävle 20 maj: Alla försöksvinnare reserve-
ras en plats. Om försöksvinnare inte kommer till start reserveras upp till fem 
platser för hästar som startat och samlat poäng i Gulddivisionens försök under 
meeting 3 enligt sedvanlig STL poängräkning. Därutöver utdelas minst fem 
Wild Cards, högst 10 startande i finalen.
Svenska Travligans hederspriser till segrande hästs ägare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 6 maj.

Prop. 6. Berth Johanssons Memorial - FemåringsloppProp. 6. Berth Johanssons Memorial - Femåringslopp
Mörk anmälan.
5-åriga lägst 300.001 kr300.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 200.000-100.000-55.000-30.000-20.000-12.500-8.000-6.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 6 maj.

Prop. 7. Vincennes Stolopp - STL Diamantstoet, Försök 8 i Meeting 3 Prop. 7. Vincennes Stolopp - STL Diamantstoet, Försök 8 i Meeting 3 
(Final Solvalla 27 maj)(Final Solvalla 27 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre ston lägst 100.001 kr100.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 300.001 kr300.001 kr, 40 m vid 750.001 kr750.001 kr
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. 
Hederstäcke till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 6 maj.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 8. Vårbjörken - STL Kallblodsdivisionen, Försök 6 i Meeting 1 Prop. 8. Vårbjörken - STL Kallblodsdivisionen, Försök 6 i Meeting 1 
(Final Solänget 12 juli)(Final Solänget 12 juli)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre svenska, norska och finskasvenska, norska och finska kallblodiga lägst 500.001 kr500.001 kr. 
Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspriser till segrande hästs ägare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m lördag 6 maj.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr. Kör-
svenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederstäcke till segrande häst.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 10. Damklubbens Ungdomsserie - K150/U30 - Omgång 2Prop. 10. Damklubbens Ungdomsserie - K150/U30 - Omgång 2
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 30.001 - 125.000 kr30.001 - 125.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 050513 med högst 150 Körsvenner födda 930101 till 050513 med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Damklubbens hederspris till segrande hästs körsven. Hederstäcke till segrande 
häst.

Prop. 11. StayerloppProp. 11. Stayerlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 600.000 kr50.001 - 600.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050513 eller tidigareKörsvenner födda 050513 eller tidigare.
3140 m.3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 185.001 kr185.001 kr, 40 m vid 335.001 kr335.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 12. Ariel T.Dreams MontéloppProp. 12. Ariel T.Dreams Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 100.001 - 1.000.705 kr100.001 - 1.000.705 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050513 eller tidigareRyttare födda 050513 eller tidigare.
1640 m. Monté.1640 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

GÄLLANDE MÖRK PROPOSITION
Vid anmälan till flera lopp ska alltid mörk proposition gälla i 
första hand oavsett bana. Det är förstås tillåtet att anmäla till 

flera mörka propositioner och då välja alternativ, men anmäler 
man till en ljus proposition och en mörk proposition ska den 

mörka propositionen vara i första hand.
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VAGGERYDVAGGERYD
Fredag 19 majFredag 19 maj
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 15 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 15 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 45.000 kr45.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2148 m.2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 18.001 kr18.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 18.001 - 95.000 kr18.001 - 95.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2148 m.2148 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 145.000 kr45.001 - 145.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
1646 m.1646 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 4. P21-loppProp. 4. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 175.000 kr175.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2148 m.2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 70.001 kr70.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 95.001 - 275.000 kr95.001 - 275.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2148 m.2148 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 145.001 - 315.000 kr145.001 - 315.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
1646 m.1646 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 420.000 kr45.001 - 420.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2650 m.2650 m. Tillägg 20 m vid vunna 210.001 kr210.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 210.001 kr210.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050519 eller tidigareKörsvenner födda 050519 eller tidigare.
2148 m.2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 680.001 kr680.001 kr, 40 m vid 1.700.001 kr1.700.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

VISBYVISBY
Måndag 8 majMåndag 8 maj
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 3 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 3 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2120 m.2120 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 55.000 kr55.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2120 m.2120 m. Tillägg 20 m vid vunna 22.001 kr22.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 22.001 - 90.000 kr22.001 - 90.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
2120 m.2120 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 55.001 - 185.000 kr55.001 - 185.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
1620 m.1620 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 55.001 - 280.000 kr55.001 - 280.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
2620 m.2620 m. Tillägg 20 m vid vunna 140.001 kr140.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 185.001 - 400.000 kr185.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
2120 m.2120 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 500.000 kr500.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2120 m.2120 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr80.001 kr, 40 m vid 200.001 kr200.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
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Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 280.001 kr280.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050508 eller tidigareKörsvenner födda 050508 eller tidigare.
2120 m.2120 m. Tillägg 20 m vid vunna 800.001 kr800.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Måndag 22 maj  (VI)Måndag 22 maj  (VI)
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 16 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 16 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 10.000 kr10.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2120 m.2120 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. TreåringsloppProp. 2. Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 60.000 kr60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2120 m.2120 m. Tillägg 20 m vid vunna 24.001 kr24.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 100.000 kr100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2120 m.2120 m. Tillägg 20 m vid vunna 40.001 kr40.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. StoloppProp. 4. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 10.001 - 175.000 kr10.001 - 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2120 m.2120 m. Tillägg 20 m vid vunna 70.001 kr70.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 365.000 kr100.001 - 365.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
1620 m.1620 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Juniorchans - P21-lopp - SpårtrappaProp. 6. Juniorchans - P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 450.000 kr100.001 - 450.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071231 eller tidigareKörsvenner födda 071231 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2120 m.2120 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 525.000 kr100.001 - 525.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2120 m.2120 m. Tillägg 20 m vid vunna 210.001 kr210.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. SpårtrappaProp. 8. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 365.001 kr365.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050522 eller tidigareKörsvenner födda 050522 eller tidigare.
2620 m.2620 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

ÅBYÅBY
Lördag 6 majLördag 6 maj
Paralympiatravet, Konung Gustaf V:s Pokal, 
Drottning Silvias Pokal
Första start kl. 14:35Första start kl. 14:35
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 1 maj kl. 12:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 1 maj kl.18:00.
Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 Komplettering - endast för utländska kuskar - via telefon +46 8 475 27 50 
måndag 1 maj kl 16.00-17.00.måndag 1 maj kl 16.00-17.00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Häst som anmäls till prop 1 - 7 samt till eventuellt annat lopp ska alltid starta 
i prop 1 - 7 i första hand (gäller ej om häst anmäls till annat lopp med lika 
mycket eller högre förstapris).
Idag körs inga kval- eller premielopp.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. STL Klass II, Försök 7 i Meeting 3 (Final Solvalla 27 maj)Prop. 1. STL Klass II, Försök 7 i Meeting 3 (Final Solvalla 27 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 250.000 kr100.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m söndag 30 april.

Prop. 2. STL Klass I, Försök 7 i Meeting 3 (Final Solvalla 27 maj)Prop. 2. STL Klass I, Försök 7 i Meeting 3 (Final Solvalla 27 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 250.001 - 500.000 kr250.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Voltstart.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m söndag 30 april.

Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Försök 7 i Meeting 3 (Final S 27 maj) Prop. 3. STL Bronsdivisionen, Försök 7 i Meeting 3 (Final S 27 maj) 
- Fördel Ston- Fördel Ston
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 500.001 - 900.000 kr500.001 - 900.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 500.001 - 1.700.000 kr500.001 - 1.700.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 110.000-55.000-32.000-19.000-12.500-10.000-6.500-5.000 kr (8 pri-
ser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m söndag 30 april.

Prop. 4. STL Silverdivisionen, Försök 6 i Meeting 3 (Final S 27 maj)Prop. 4. STL Silverdivisionen, Försök 6 i Meeting 3 (Final S 27 maj)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre 500.001 - 1.700.000 kr500.001 - 1.700.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 125.000-62.500-34.000-21.000-13.500-10.500-7.000-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Halvrad tillåts t.o.m söndag 30 april.

FRISKINTYG
OBS! Friskintyg ska skickas till Svensk Travsports Kundtjänst. 

Skicka via e-post till kundtjanst@travsport.se.
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Prop. 5. Paralympiatravet, Final (Gr. I, Int)Prop. 5. Paralympiatravet, Final (Gr. I, Int)
Mörk anmälan.
3-åriga och äldre lägst 900.001 kr900.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
Vid detta lopp tillämpas bestämmelserna om Övervakningsstall i enlighet med Vid detta lopp tillämpas bestämmelserna om Övervakningsstall i enlighet med 
Svensk Travsports Antidopningsreglementets 5§.Svensk Travsports Antidopningsreglementets 5§.
2140 m.2140 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 1.500.000-700.000-325.000-150.000-75.000-40.000-30.000-25.000 kr 
(8 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.
Vinnarna i Paralympiatravets deltävlingar på Åby 1/4, Romme, 9/4, Axevalla 
15/4 och Jägersro 22/4 är skyldiga att starta i Paralympiatravets final. Vinnaren 
i Sista Chansen på Örebro 29/4 är kvalificerad att starta i Paralympiatravets 
final. Fjolårsvinnaren Whos Who är kvalificerad att starta i finalen. Övriga 
finalplatser tas ut av Åby och ST i samråd. Wildcard kan ges till: 1) häst som är 
i träning i utlandet, 2) svensktränad häst som startanmälts till deltävling, samt 
3) svensktränad häst som varit prisplacerad i Grupp I-lopp under 2022.
Detta är även STL Gulddivisionen, Försök 7 i Meeting 3, där finalen körs på 
Gävle den 20 maj. För regler Gulddivisionens Final på Gävle 20 maj se den 
propositionen.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m söndag 30 april.

Prop. 6. Drottning Silvias Pokal (Gr.I Int.)Prop. 6. Drottning Silvias Pokal (Gr.I Int.)
Ljus anmälan.
4-åriga ston. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar från uttagningsloppen 21 april.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 1.000.000-500.000-250.000-120.000-80.000-50.000 kr (6 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Häst som mellan uttagningslopp och final har behandlats på sådant sätt att 
karenstid föreligger på minst 14 dygn enligt Svensk Travsports karenstids och 
förbudslista, är inte startberättigad i finalen.
Åby Travsällskaps hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, 
uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 7. Konung Gustaf V:s Pokal (Gr. I Int.)Prop. 7. Konung Gustaf V:s Pokal (Gr. I Int.)
Ljus anmälan.
4-åriga hingstar och valacker. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
För till finalen kvalificerade hästar från uttagningsloppen 21 april.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 1.000.000-500.000-250.000-120.000-80.000-50.000 kr (6 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Häst som mellan uttagningslopp och final har behandlats på sådant sätt att 
karenstid föreligger på minst 14 dygn enligt Svensk Travsports karenstids och 
förbudslista, är inte startberättigad i finalen.
Åby Travsällskaps hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, 
uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 8. Lovely Godivas Minne - STL Stoeliten, Försök 5 Prop. 8. Lovely Godivas Minne - STL Stoeliten, Försök 5 
(Final Solvalla 26 december)(Final Solvalla 26 december)
Mörk anmälan.
5-åriga ston lägst 200.001 kr200.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 250.000-125.000-70.000-39.000-24.000-16.000-10.000-6.000 kr 
(8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Halvrad tillåts t.o.m söndag 30 april.

Prop. 9. Lyon Grand Prix 2023Prop. 9. Lyon Grand Prix 2023
Mörk anmälan.
5-åriga hingstar och valacker lägst 200.001 kr200.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 250.000-125.000-70.000-39.000-24.000-16.000-10.000-6.000 kr 
(8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Prop. 10. TreåringsloppProp. 10. Treåringslopp
Mörk anmälan.
3-åriga högst 400.000 kr400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500-4.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 11. Paralympiamontén 2023 - Summer Meeting MontéProp. 11. Paralympiamontén 2023 - Summer Meeting Monté
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre lägst 200.001 kr200.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050506 eller tidigareRyttare födda 050506 eller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Autostart. 10 startande.
Åby Travsällskap kan utdela två wildcards i detta lopp, företrädesvis till häst i Åby Travsällskap kan utdela två wildcards i detta lopp, företrädesvis till häst i 
träning i utlandet.träning i utlandet.
Pris: 125.000-62.500-34.000-21.000-13.500-10.500-7.000-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Vinnaren av detta lopp har ett wildcard till Summer Meeting Monté Final som 
avgörs på Bjerke travbana 11 juni med 100 000 NOK i förstapris.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, ryttare, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 12. Solos loppProp. 12. Solos lopp
Mörk anmälan.
4-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga lägst 350.001 kr350.001 kr. 
Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 050506 eller tidigareKörsvenner födda 050506 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 875.001 kr875.001 kr, 40 m vid 1.475.001 kr1.475.001 kr
Pris: 125.000-62.500-34.000-21.000-13.500-10.500-7.000-5.000 kr 
(8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare.
Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.

Torsdag 11 maj  (Å)Torsdag 11 maj  (Å)
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 5 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 5 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång. Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och 
diskvalificerade, får lägst 1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 18.000 kr18.000 kr som ej segrat. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 5.001 - 60.000 kr5.001 - 60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Juniorchans - U30 - K150Prop. 3. Juniorchans - U30 - K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 120.000 kr120.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 071231 med högst 150 Körsvenner födda 930101 till 071231 med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. StoloppProp. 4. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 60.001 - 160.000 kr60.001 - 160.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Kuskmatch Amatörer Åby - Jarlsberg (Fördel under Prop. 5. Kuskmatch Amatörer Åby - Jarlsberg (Fördel under 
500 poäng)500 poäng)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 60.001 - 225.000 kr60.001 - 225.000 kr samt 3-åriga och äldre 60.001 - 315.000 60.001 - 315.000 
krkr med högst 500 poäng, körda av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav 
kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
Deltagande kuskar presenteras i propositionen på travsport.se. Deltagande 
kuskar kör i första hand egentränad eller ägd häst. Tränare kan önska kuskar 
bland de inkvalade som vid komplettering rangordnar sina styrningar. För 
övriga sker lottning.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000 samt 3.000 kr till övri-
ga ej distanserade och ej diskvalificerade som fullföljer loppet. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.
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Prop. 6. Ladugårdsinredes Lärlings-/Amatörserie - Omgång 7 - K30Prop. 6. Ladugårdsinredes Lärlings-/Amatörserie - Omgång 7 - K30
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 225.001 - 550.000 kr225.001 - 550.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigare med högst 30 Körsvenner födda 050511 eller tidigare med högst 30 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2640 m.2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Ladugårdsinredes Körsvensserie 2023 är en serie för B- och K-licensinneha-
vare med 10 lopp på Axevalla och 10 lopp på Åby från januari till december. 
Körsvenner erhåller poäng i serien enligt prisplaceringsskalan 150-80-50-
40-30-20-10-10. Körsven som döms för drivningsförseelse fråntas 30 poäng. 
Övrig info om serien finns på Axevallas och Åbys hemsidor.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 950.000 kr950.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 380.001 kr380.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. SpecialareProp. 8. Specialare
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 225.001 - 775.000 kr225.001 - 775.000 kr samt 3-åriga och äldre 225.001 - 225.001 - 
1.175.000 kr1.175.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050511 eller tidigare050511 eller tidigare.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 225.001-775.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar som 
tjänat mellan 775.001-1.175.000 kr får ha högst 500 startpoäng.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Onsdag 17 maj  (Å)Onsdag 17 maj  (Å)
Första start kl. 18:27Första start kl. 18:27
Startanmälan:Startanmälan: senast torsdag 11 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast torsdag 11 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång. Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och 
diskvalificerade, får lägst 1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska med 0 kr0 kr högst 0 starter. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.
Halvrad tillåts t.o.m onsdag 10 maj.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 12.001 kr12.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. StoloppProp. 3. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 12.001 - 85.000 kr12.001 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. SpårtrappaProp. 4. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 30.001 - 125.000 kr30.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050517 eller tidigare050517 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Knutsson Rising Star Cup 2023 - Omgång 4 - K400Prop. 5. Knutsson Rising Star Cup 2023 - Omgång 4 - K400
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 12.001 - 150.000 kr12.001 - 150.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 050517 med högst 400 Körsvenner födda 930101 till 050517 med högst 400 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr60.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Regler för serien finns på abytravet.se.Regler för serien finns på abytravet.se.
Knutsson Trottings hederspris till segrande hästs körsven.
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 6. Fördel StonProp. 6. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 100.001 - 255.000 kr100.001 - 255.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 100.001 - 355.000 kr100.001 - 355.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 125.001 - 460.000 kr125.001 - 460.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. StoloppProp. 8. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston 85.001 - 575.000 kr85.001 - 575.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 230.001 kr230.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 680.000 kr100.001 - 680.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 340.001 kr340.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. SpårtrappaProp. 10. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 460.001 - 1.975.000 kr460.001 - 1.975.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 
Körsvenner födda 050517 eller tidigareKörsvenner födda 050517 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 
2.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Torsdag 25 maj  (Å)Torsdag 25 maj  (Å)
Summer Meeting Oslo
Summer Meeting Stayer
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 19 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 19 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 25.000 kr25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050525 eller tidigare050525 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.
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Prop. 2. StoloppProp. 2. Stolopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston högst 40.000 kr40.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 16.001 kr16.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. P21-loppProp. 3. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 90.000 kr90.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 36.001 kr36.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Fördel StonProp. 4. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 10.001 - 80.000 kr10.001 - 80.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 10.001 - 115.000 kr10.001 - 115.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 270.000 kr50.001 - 270.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 135.001 kr135.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Summer Meeting Oslo (Final Bjerke 11/6)Prop. 6. Summer Meeting Oslo (Final Bjerke 11/6)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 314.325 kr314.325 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050525 eller tidigare050525 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Summer Meeting Oslo:Summer Meeting Oslo:
Försök körs på Halmstad 8/5, Jägersro 18/5, Charlottenlund 23/5, Bjerke 24/5 
och Åby 25/5, De två främst placerade hästarna i varje försök kvalar in till 
finalen. Inkvalad häst är skyldig att starta i finalen. Vid dött lopp går hästen/
hästarna med mest poäng vid startanmälan till försöket vidare (därefter lott-
ning), således är det alltid 2 hästar från varje försök som går vidare. Spåren i 
finalen lottas som vanligt. För alla försök gäller att tvångsprissumman beräknas 
ut ifrån gällande regler för landet där försöket körs. Om försök inte körs så 
kvalificerar sig de två hästarna med mest startpoäng vid anmälan. Respektive 
förbunds reglemente gäller i finalen.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Hallands Djursjukhus B-tränarserie - Omgång 4Prop. 7. Hallands Djursjukhus B-tränarserie - Omgång 4
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 80.001 - 575.000 kr80.001 - 575.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230419. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 230.001 kr230.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs tränare. Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 8. Fördel StonProp. 8. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 135.001 - 495.000 kr135.001 - 495.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 135.001 - 695.000 kr135.001 - 695.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Summer Meeting Stayer (Final Åby 12/8)Prop. 9. Summer Meeting Stayer (Final Åby 12/8)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 100.001 kr100.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigareKörsvenner födda 050525 eller tidigare.
3140 m.3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 375.001 kr375.001 kr, 40 m vid 750.001 kr750.001 kr, 60 m vid 
1.800.001 kr1.800.001 kr
Pris: 75.000-37.500-21.500-15.000-11.000-(7.500)-(5.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Summer Meeting Stayer:Summer Meeting Stayer:
Försök körs på Charlottenlund 14/5, Åby 25/5, Bjerke 11/6, Halmstad 6/7 och 
Jägersro 25/7. Den häst som har mest poäng efter de fem försöken är direkt-
kvalificerad till finalen som är Åby Stora Pris och körs den 12/8. Poäng till 
startande hästar i de fem försök enligt denna fördelning: 25-15-10-8-6, samt 
4 poäng till övriga som fullföljer loppet (OBS - inga poäng till diskvalificerade 
eller distanserade hästar). Vid dött lopp mellan platserna 1-5 tilldelas båda 
hästarna poäng för den placering hästen får. Vid samma poängtal efter de fem 
försöken ges fördel till hästen med bäst placeringar (därefter lottning). Respek-
tive förbunds reglemente gäller i finalen.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. Brizy Montéryttarserie 2023 - Omgång 4Prop. 10. Brizy Montéryttarserie 2023 - Omgång 4
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre 50.001 - 350.000 kr50.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050525 eller tidigareRyttare födda 050525 eller tidigare.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr 
till alla tävlande.
Regler för serien finns på abytravet.se.
Brizy's hederspris till segrande hästs ryttare och ägare.

ÅMÅLÅMÅL
Måndag 1 majMåndag 1 maj
(Första maj)

Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 25 april kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 25 april kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports KallblodsserieProp. 1. Svensk Travsports Kallblodsserie
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 150.000 kr150.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Tillägg 20 m vid vunna 90.001 kr90.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 15.000 kr15.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2080 m.2080 m. Voltstart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 45.000 kr45.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Voltstart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 15.001 - 95.000 kr15.001 - 95.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

P22-LOPP
Proposition där hästarna närmast upp till en viss startsumma 

går in som ordinarie i loppet, oavsett startpoäng. Vid lika 
startsumma ges företräde till häst med högst startpoäng. 

I sista hand sker lottning.
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Prop. 5. Ladugårdsinredes B-tränarserieProp. 5. Ladugårdsinredes B-tränarserie
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 95.001 - 235.000 kr95.001 - 235.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230326. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2480 m.2480 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 45.001 - 325.000 kr45.001 - 325.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Tillägg 20 m vid vunna 130.001 kr130.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 130.001 - 550.000 kr130.001 - 550.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 8. SpårtrappaProp. 8. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 550.001 kr550.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050501 eller tidigareKörsvenner födda 050501 eller tidigare.
1680 m.1680 m. Autostart. 10 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,8. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Tisdag 23 maj  (ÅM)Tisdag 23 maj  (ÅM)
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 17 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 17 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. DubbelCupen, Försök 1 i Meeting 4 (Final Bollnäs 9/9) - Prop. 1. DubbelCupen, Försök 1 i Meeting 4 (Final Bollnäs 9/9) - 
Fördel StonFördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga hingstar och valacker 
100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr samt 3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 
ston 100.001 - 500.000 kr100.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 Körsvenner födda 050523 
eller tidigareeller tidigare.
2480 m.2480 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-5.500-3.500-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
DubbelCupen Meeting 4:DubbelCupen Meeting 4:
Försök körs på Åmål 23/5, Boden 9/6, Skellefteå 24/6, Hagmyren 2/7, Rättvik 
10/7, Lindesberg 18/7, Bergsåker 27/7, Gävle 3/8, Umåker 11/8 och Bollnäs 
18/8. Final på Bollnäs 9/9 med 200 000 kr i förstapris. Finalproposition: 2140 
m voltstart, 20 m vid vunna 600.001 kr, 40 m vid vunna 900.001 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 2. TreråringsloppProp. 2. Treråringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 20.000 kr20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2080 m.2080 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 75.000 kr75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Tillägg 20 m vid vunna 30.001 kr30.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 30.001 - 115.000 kr30.001 - 115.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2480 m.2480 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 5. Värmlands Folkblads Amerikaresa - Lärlingslopp Prop. 5. Värmlands Folkblads Amerikaresa - Lärlingslopp 
(B-/K-licens) - K150 - Fördel Ston(B-/K-licens) - K150 - Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 50.001 - 170.000 kr50.001 - 170.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 50.001 - 240.000 kr50.001 - 240.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare anställd 
av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till 050523 Körsvenner födda 870101 till 050523 
med högst 150 sulkylopp under 2022med högst 150 sulkylopp under 2022.
Även norska lärlingar tillhörande Momarken som fyllt 18 år med högst 150 
sulkylopp under 2022.
2080 m.2080 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 170.001 - 400.000 kr170.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
1680 m.1680 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 7. Ladugårdsinredes B-tränarserieProp. 7. Ladugårdsinredes B-tränarserie
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 75.001 - 550.000 kr75.001 - 550.000 kr i B-träningB-träning. I oavbruten B-träning 
fr.o.m. 230417. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Tillägg 20 m vid vunna 220.001 kr220.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 75.001 - 700.000 kr75.001 - 700.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Tillägg 20 m vid vunna 280.001 kr280.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 400.001 - 1.350.000 kr400.001 - 1.350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050523 eller tidigareKörsvenner födda 050523 eller tidigare.
2080 m.2080 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.

Prop. 10. MontéloppProp. 10. Montélopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 250.000 kr250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2.
 Ryttare födda 050523 eller tidigareRyttare födda 050523 eller tidigare.
2080 m. Monté.2080 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare, ryttare och hästskötare.

JÄNKARVAGNAR INTE TILLÅTNA 
I VOLTSTART

Från och med 1 januari 2022 är det inte längre tillåtet att sela 
ut hästen i en så kallad jänkarvagn/amerikansk sulky i voltstarts- 

lopp. Syftet är att få säkra startmoment där ekipagen tävlar 
under så likvärdiga förutsättningar som möjligt. 

Vagnar som klassificeras som amerikansk sulky får därför
 endast användas i autostartslopp.
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ÅRJÄNGÅRJÄNG
Fredag 12 majFredag 12 maj
Första start kl. 18:00Första start kl. 18:00
Startanmälan:Startanmälan: senast måndag 8 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast måndag 8 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Haunters Årjängsmästare 2023 och Årjängstravets Kallblodsmästare 2023: 
Alla varmblodiga och kallblodiga hästar som startar på Årjängstravet 4 febru-
ari till 16 september samlar poäng. Varmblodsfinal och Kallblodsfinal körs 
under Interjakts travdag 8/10. Mer info finns på hemsidan www.arjangstravet.
se. De tolv treåringar som tjänar mest pengar på Årjängstravet under 2023 är 
startberättigade i Treåringsfinalen den 8/10.
Travrikes Unga 2023:Travrikes Unga 2023:
En ungdomsserie där alla kuskar 16-25 år (födda 1998 eller senare) som 
startar på Ar, F, Åm och År i "Juniorchans-lopp" och andra utvalda lopp under 
2023 deltar i ungdomsserien. Flera av loppen är öppna även för äldre kuskar 
än 25 år, men poäng räknas enbart på de mellan 16-25 år. Ungdomarna som 
deltar samlar poäng enligt en bestämd skala. FINALEN avgörs på Årjäng den 
16 september där extra fina hederspriser utlovas. Mer information finns på 
banornas hemsidor.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. BreddloppProp. 1. Breddlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr50.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 15.001 kr15.001 kr, 40 m vid 30.001 kr30.001 kr, 20 m vid 501 501 
poängpoäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 2. Breddlopp - P21-loppProp. 2. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 350.000 kr50.001 - 350.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 250.001 kr250.001 kr, 20 m vid 501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 3. Breddlopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga lägst 225.001 kr225.001 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 570.001 kr570.001 kr, 40 m vid 800.001 kr800.001 kr, 60 m vid 
1.120.001 kr1.120.001 kr, 20 m vid 501 poäng501 poäng.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Breddlopp - P21-loppProp. 4. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 40.000 kr40.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 16.001 kr16.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 5. Breddlopp - P22-loppProp. 5. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 80.000 kr80.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 80.000 kr.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 6. Breddlopp - P22-loppProp. 6. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 150.000 kr150.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 150.000 kr.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 7. Breddlopp - P22-loppProp. 7. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 255.000 kr255.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 255.000 kr.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 8. Juniorchans - Travrikes Unga 2023 - U25 - K150Prop. 8. Juniorchans - Travrikes Unga 2023 - U25 - K150
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 360.000 kr360.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 980101 till 071231 med högst 150 Körsvenner födda 980101 till 071231 med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Loppet ingår i Travrikes Unga 2023, läs mer under dagtexten.Loppet ingår i Travrikes Unga 2023, läs mer under dagtexten.

Prop. 9. Breddlopp - P21-loppProp. 9. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 255.001 kr255.001 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050512 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 850.001 kr850.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Tisdag 30 maj  (ÅR)Tisdag 30 maj  (ÅR)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 24 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 24 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.
Haunters Årjängsmästare 2023 och Årjängstravets Kallblodsmästare 2023: 
Alla varmblodiga och kallblodiga hästar som startar på Årjängstravet 4 febru-
ari till 16 september samlar poäng. Varmblodsfinal och Kallblodsfinal körs 
under Interjakts travdag 8/10. Mer info finns på hemsidan www.arjangstravet.
se. De tolv treåringar som tjänar mest pengar på Årjängstravet under 2023 är 
startberättigade i Treåringsfinalen den 8/10.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 100.000 kr100.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr60.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 60.001 - 225.000 kr60.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 12.000 kr12.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.
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Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 65.000 kr65.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 40.001 - 145.000 kr40.001 - 145.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 6. P21-loppProp. 6. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 330.000 kr330.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 110.001 kr110.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 
kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 7. Prop. 7. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 65.001 - 480.000 kr65.001 - 480.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 240.001 kr240.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 240.001 - 995.000 kr240.001 - 995.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050530 eller tidigareKörsvenner födda 050530 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till teamet kring segrande häst.

ÖREBROÖREBRO
Torsdag 11 majTorsdag 11 maj
Första start kl. 18:20Första start kl. 18:20
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 5 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 5 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Unghästserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenskasvenska högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050511 eller tidigare050511 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 45.000 kr45.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050511 eller tidigare050511 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 18.001 kr18.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. E3 Bonus - Agria Djurförsäkring - Treåringslopp StonProp. 3. E3 Bonus - Agria Djurförsäkring - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.
3-åriga ston högst 80.000 kr80.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2100 m.2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Agria Djurförsäkrings hederspris till segrande hästs ägare.
E3 Travlopp AB:s hederspris till segrande hästs tränare/körsven, uppfödare 
och hästskötare.

Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 18.001 - 95.000 kr18.001 - 95.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2100 m.2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. E30 - Ungdomslopp - UttagningsloppProp. 5. E30 - Ungdomslopp - Uttagningslopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 180.000 kr50.001 - 180.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 930101 till 050511 med högst 150 Körsvenner födda 930101 till 050511 med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022.
2100 m.2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
De två främst placerade kuskarna är skyldiga att deltaga i finalen på Bergsåker den 1 De två främst placerade kuskarna är skyldiga att deltaga i finalen på Bergsåker den 1 
juli.juli. Om körsven blir avstängd eller på annat sätt inte kan delta i finalen blir den kör-
sven som placerat sig närmast efter i det uttagningslopp som den avstängde kvalifice-
rat sig ifrån startberättigad. Redan kvalificerad körsven får ej delta i fler uttagningslopp.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 95.001 - 470.000 kr95.001 - 470.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050511 eller tidigare050511 eller tidigare.
2640 m.2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 235.001 kr235.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Lucifer Lanes Körsvensserie - Omgång 3 - Fördel StonProp. 7. Lucifer Lanes Körsvensserie - Omgång 3 - Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 150.001 - 375.000 kr150.001 - 375.000 kr samt 3-åriga 
och äldre ston 150.001 - 525.000 kr150.001 - 525.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050511 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050511 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Körsven får ej innehaft A-licens.
1609 m.1609 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Final för de tolv främsta kuskarna i Lucifer Lanes Körsvenserie körs måndag 
18 december. Segrande körsven i finalen får en fri fölavgift i Lucifer Lane 
värde 15 000 kr.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven. 
Hederstäcke till segrande häst.

Prop. 8. P21-loppProp. 8. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 750.000 kr750.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 120.001 kr120.001 kr, 40 m vid 300.001 kr300.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. SpårtrappaProp. 9. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 470.001 - 2.000.000 kr470.001 - 2.000.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2100 m.2100 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 10. TeleBolaget Grand Prix - FyraåringsloppProp. 10. TeleBolaget Grand Prix - Fyraåringslopp
Ljus anmälan.
4-åriga lägst 100.001 kr100.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050511 eller tidigareKörsvenner födda 050511 eller tidigare.
2100 m.2100 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 125.000-62.500-34.000-21.000-13.500-10.500-7.000-5.000 kr (8 pri-
ser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande häst, ägare, tränare, körsven, hästskötare och uppfödare.
Hederstäcke till segrande häst.
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Torsdag 25 maj  (Ö)Torsdag 25 maj  (Ö)
Första start kl. 17:50Första start kl. 17:50
Startanmälan:Startanmälan: senast fredag 19 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast fredag 19 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 1. BreddloppProp. 1. Breddlopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 20.000 kr20.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 2. Breddlopp - Stolopp - P22-loppProp. 2. Breddlopp - Stolopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre ston högst 65.000 kr65.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Närmast upp t.o.m 65.000 kr.
2100 m.2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 3. Breddlopp - P21-loppProp. 3. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 90.000 kr90.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 36.001 kr36.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 4. Breddlopp - P22-loppProp. 4. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 125.000 kr125.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 125.000 kr.
1609 m.1609 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 5. Breddlopp - P22-loppProp. 5. Breddlopp - P22-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 225.000 kr225.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Närmast upp t.o.m 225.000 kr.
2100 m.2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 6. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 årProp. 6. Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 år
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 325.000 kr325.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 Hästar som körs av kuskar som ännu inte fyllt 18 år startar på distansen 2140 
meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter. Hästarna uttages i meter. Övriga hästar startar från distansen 2160 meter. Hästarna uttages i 
P21-ordning.P21-ordning.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Voltstart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 7. Breddlopp - B-tränarlopp - sponsras av KRAFFTProp. 7. Breddlopp - B-tränarlopp - sponsras av KRAFFT
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 450.000 kr50.001 - 450.000 kr med högst 500 poäng i B-träningB-träning. I 
oavbruten B-träning fr.o.m. 230419. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda Körsvenner födda 
050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022050525 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 180.001 kr180.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 8. Breddlopp - P21-loppProp. 8. Breddlopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 225.001 - 1.590.000 kr225.001 - 1.590.000 kr med högst 500 poäng. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 Körsvenner födda 050525 eller tidigare med högst 150 
sulkylopp under 2022sulkylopp under 2022. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 530.001 kr530.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

Prop. 9. Breddlopp - Montélopp - P21-loppProp. 9. Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
Ljus anmälan.
4-åriga och äldre högst 700.000 kr700.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Ryttare födda 050525 eller tidigareRyttare födda 050525 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m. Monté.2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 350.001 kr350.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.

ÖSTERSUNDÖSTERSUND
Fredag 5 majFredag 5 maj
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 2 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 2 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Fördel StonProp. 1. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr50.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
5 hemmahästar har företräde.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 2. Svensk Travsports KallblodsserieProp. 2. Svensk Travsports Kallblodsserie
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 50.001 - 225.000 kr50.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 135.001 kr135.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 3. SpecialareProp. 3. Specialare
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 350.001 - 950.000 kr350.001 - 950.000 kr samt 
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 350.001 - 1.250.000 kr350.001 - 1.250.000 kr med 
högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
Förtydligande:Förtydligande: Hästarna tas som vanligt ut efter startpoäng. Hästar som tjänat 
mellan 350.001-950.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar som 
tjänat mellan 950.001-1.250.000 kr får ha högst 500 startpoäng.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 45.000 kr45.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 18.001 kr18.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 18.001 - 95.000 kr18.001 - 95.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.
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Prop. 6. Prop. 6. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 95.001 - 295.000 kr95.001 - 295.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 360.000 kr360.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare. Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 120.001 kr120.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 8. SpårtrappaProp. 8. Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 150.001 - 475.000 kr150.001 - 475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre lägst 295.001 kr295.001 kr. Körsvenskrav kat. 2.
Körsvenner födda 050505 eller tidigareKörsvenner födda 050505 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 925.001 kr925.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Tisdag 16 maj  (ÖS)Tisdag 16 maj  (ÖS)
Första start kl. 17:45Första start kl. 17:45
Startanmälan:Startanmälan: senast onsdag 10 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast onsdag 10 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Svensk Travsports Inskolningsserie - TreåringsloppProp. 1. Svensk Travsports Inskolningsserie - Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 30.000 kr30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker. 20 m vid vunna 10.001 kr10.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 2. Svensk Travsports Kallblodsserie - SpårtrappaProp. 2. Svensk Travsports Kallblodsserie - Spårtrappa
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 20.001 - 100.000 kr20.001 - 100.000 kr. Kör-
svenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst 
startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,
11,8,13,12,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 3. Järvsöfaks UngdomsCup, Försök 3Prop. 3. Järvsöfaks UngdomsCup, Försök 3
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr100.001 - 350.000 kr, körda 
av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 930101 till 050516Körsvenner födda 930101 till 050516. Körsven får ej innehaft A-licens.Körsven får ej innehaft A-licens.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst 
med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Järvsöfaks UngdomsCup är en serie med sex försök och en final på Hagmyren 
29 juli. Försök körs på Bergsåker 25/4, Bollnäs 4/5, Östersund 16/5, Lindes-
berg 6/6, Åmål 5/7 och Skellefteå 10/7. De två främsta körsvennerna från 
detta försök är kvalificerade till finalen. Körsven som kvalificerat sig till final 
får ej köra i kommande försök. Är körsven anmäld till ett försök får denne inte 
anmälas till nytt försök förrän det första är avgjort.
Wången bjuder finaldeltagarna på middag, inspirationsföreläsning och över-
nattning i samband med finalen.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 4. P21-loppProp. 4. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 350.001 - 1.050.000 kr350.001 - 1.050.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 700.001 kr700.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 5. Prop. 5. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 50.000 kr50.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare. 4 hemmahästar har företräde.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 6. TreåringsloppProp. 6. Treåringslopp
Ljus anmälan.
3-åriga högst 60.000 kr60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 24.001 kr24.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 7. Wången Cup - LärlingsloppProp. 7. Wången Cup - Lärlingslopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 30.001 - 175.000 kr30.001 - 175.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare 
anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 870101 till Körsvenner födda 870101 till 
050516 med högst 400 sulkylopp under 2022050516 med högst 400 sulkylopp under 2022. 
Kusk får ej tidigare haft A-licens.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Wångens hederspris till segrande hästs ägare, körsven och hästskötare.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 8. Wångens Examenslopp - JuniorchansProp. 8. Wångens Examenslopp - Juniorchans
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 175.001 - 450.000 kr175.001 - 450.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022Körsvenner födda 071231 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
Körda av elever ur Wångens elever i Trav och/eller Hippologprogrammet. Körda av elever ur Wångens elever i Trav och/eller Hippologprogrammet. 
Tränare kan önska kuskar bland de uttagna kuskarna, som vid komplettering Tränare kan önska kuskar bland de uttagna kuskarna, som vid komplettering 
rangordnar sina styrningar. Övriga enligt lottning. Deltagande kuskar presen-rangordnar sina styrningar. Övriga enligt lottning. Deltagande kuskar presen-
teras i propositionen på travsport.se.teras i propositionen på travsport.se.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 9. Prop. 9. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 175.001 - 775.000 kr175.001 - 775.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050516 eller tidigareKörsvenner födda 050516 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.P21-LOPP

Hästar med senaste start längst tillbaka i tiden, räknat från start-
anmälan, går in som ordinarie i loppet oavsett startpoäng.

Halvrad räknas som start. Vid lika startdatum ges företräde till 
häst med högst startpoäng. I sista hand sker lottning.
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Måndag 29 maj  (ÖS)Måndag 29 maj  (ÖS)
Första start kl. 12:20Första start kl. 12:20
Startanmälan:Startanmälan: senast tisdag 23 maj kl. 09:00. 
Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare:Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 23 maj kl.14:00.
Tel 08 - 475 27 50. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie 
anmälningstids utgång.anmälningstids utgång.
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 
1.500 kronor i prispengar.

KallblodigaKallblodiga
Prop. 1. Prop. 1. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga högst 20.000 kr20.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 7.501 kr7.501 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 2. Prop. 2. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 20.001 - 225.000 kr20.001 - 225.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr80.001 kr, 40 m vid 135.001 kr135.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 3. Prop. 3. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre svenska och norskasvenska och norska kallblodiga 135.001 - 500.000 kr135.001 - 500.000 kr. 
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 365.001 kr365.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

VarmblodigaVarmblodiga
Prop. 4. Prop. 4. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 35.000 kr35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare. Företrädesregeln gäller.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 14.001 kr14.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 5. Treåringslopp - Norrlands Elitserie, Försök (3 av 10)Prop. 5. Treåringslopp - Norrlands Elitserie, Försök (3 av 10)
Ljus anmälan.
3-åriga högst 80.000 kr80.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). 
Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Norrlands Elitserie:Norrlands Elitserie:
Finalen i Norrlands Elitserie körs på Bergsåker 27 juli med 200 000 kr i 
förstapris. Serien omfattar tio försökslopp. De tolv poängrikaste hästarna är 
kvalificerade för final därefter 13:e osv. Vid lika poängantal avgör aktuella 
startpoäng. Häst måste ha deltagit i ett försök för att vara startberättigad i 
finalen. Poäng till prisplacerade hästar i försöken utdelas enligt skalan: 30-14-
10-7-5-4-3-2 till prisplacerade hästar. Se www.norrlandselitserie.se för mer 
information.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 6. Fördel StonProp. 6. Fördel Ston
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre hingstar och valacker 35.001 - 130.000 kr35.001 - 130.000 kr samt 3-åriga och 
äldre ston 35.001 - 180.000 kr35.001 - 180.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 7. P21-loppProp. 7. P21-lopp
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 400.000 kr400.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
Punkt 21 tillämpas i detta lopp.
1640 m.1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

Prop. 8. Prop. 8. 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 75.001 - 1.750.000 kr75.001 - 1.750.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 
Körsvenner födda 050529 eller tidigareKörsvenner födda 050529 eller tidigare.
2140 m.2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 280.001 kr280.001 kr, 40 m vid 700.001 kr700.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 
1.500 kr till alla tävlande.
Änge Charks hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

ANTECKNINGAR:
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VERMO ARENA
Tel. +358 45 788 16203
vermo@vermo.fi, www.vermo.fi

VARMBLODIGA
1  Arvid Åvalls Stoderby, 
 autostart 5-åriga finskfödda ston 2120 m P.  24 000 €
2 Voltstart 2120 m högst 120 000 €, 
 tillägg 20 m vid vunna 37 001 € P. 4 000 €
3  Autostart 1620 m högst 24 000 € P.  4 000 €
4  Autostart 2120 m högst 15 000 € P.   4 000 €
5  Autostart 2120 m högst 7 500 €  P.  2 500 €
6  Autostart 2120 m högst 3 000 € P.  3 000 €

KALLBLODIGA

7  Autostart 1620 m för finska, norska och svenska 
 kallblodiga högst 150 000 € P.  4 000 €
8  Voltstart 3120 m för finska, norska och svenska kallblodiga 
 högst 105 000 €, tillägg 20 m vid vunna 45 001 €, 
 40 m vid vunna 75 001 € P.  7 000 €
9  Autostart 1620 m för finska, norska och svenska 
 kallblodiga högst 30 000 € P.  4 000 €
10 Autostart 2120 m för finska, norska och svenska
 kallblodiga högst 15 000 € P.  4 000 €
11  Stolopp, voltstart 2120 m för 5-6-åriga finska kallblodiga ston, 
 tillägg 20 m vid vunna 8 001 €, 40 m vid vunna 21 001 €, 
 60 m vid vunna 40 001 € P.  5 000 €

Alla priser och startprissummor är i euro. 
Första start kl. 13.07.

VARMBLODIGA
1  Finlandia-Ajo, Group I, UET Elite Circuit,
 autostart 1620 m, 10 startande (inbjudningslopp) P.  110 000 €
2  Prix Monté Finlandia, autostart 1620 m, 10 startande  P.  7 000 €
3  Glenn Kosmos Memorial, autostart 4-åriga 2120 m  P.  11 000 €
4  Seppele-Ajo, autostart 3-åriga 2120 m P.  11 000 €
5 Stayerlopp, voltstart 3120 m, tillägg 20 m vid  
 vunna 53 001 €, 40 m vid vunna 135 001 € P. 11 000 €
6 STL Silverdivisionen, autostart 2120 m,
 minst 45 900 €, högst 156 060 € P.  12 500 €
7  STL Bronsdivisionen, autostart 2120 m,
 minst 45 900 €, högst 82 620 € P.  11 000 €
8  STL Klass I, autostart 2120 m,
 minst 22 950 €, högst 45 900 € P.  11 000 €

KALLBLODIGA
9  Erkon Pokaali, autostart 2120 m
 finska, norska och svenska kallblodiga  P.  15 000 €
10 Stolopp, autostart 1620 m 
 för finska, norska och svenska kallblodiga ston P.  10 000 €
11  Voltstart 2120 m, för 5-7-åriga finska, norska och svenska  
 kallblodiga, tillägg 20 m för 6-åriga, 40 m för 7-åriga P.  10 000 €

PONNYLOPP
31 Mini Finlandia, autostart 1620 m 
 för finsktränade ponnyer, kategori A  P. 250 €
32 Lilla Finlandia, autostart 1620 m
 för finsktränade ponnyer, kategori B  P. 250 €

Alla priser och startprissummor är i euro. Första start kl. 14.10.

Prop 1: Vinnaren av detta lopp är inbjuden till Elitloppet på Solvalla söndag 
28 maj 2023 efter godkännande av Stockholm Travsällskap. Vid död löpning 
tillfaller inbjudan till Elitloppet den häst som har högst startpoäng.
Pris: 110 000 – 50 000 – 25 000 – 10 000 – 5 000 €. 
Prop 2: Högst 10 startande, varav 8 väljs enligt poäng. Arrangören har 
möjlighet att ge wild card till en häst på de kvarstående platserna. En häst 
får plats från uttagningslopp den 19 april.
Prop 3-4 och 6-10: I varje lopp 12 startande, varav 10 väljs enligt poäng. 
Arrangören har möjlighet att ge wild card till två hästar på de kvarstående 
platserna.
Prop 6-8: Försök till STL-finalen på Solvalla lördag 27 maj 2023.
Prop 5 och 11: Högst 15 startande, varav 13 väljs enligt poäng. Arrangören 
har möjlighet att ge wild card till två hästar på de kvarstående platserna.

Vermo lördag 6 maj 2023 Vermo söndag 7 maj 2023

STARTANMÄLAN 
Senast tisdag 2 maj kl. 10.00 finsk tid. OBS. Hästar i utländsk 
träning ska anmälas senast måndag 1 maj kl. 12.00 (finsk tid). 
Arrangören förbehåller sig rätten till förändringar.

6.–7.5. VERMO ARENA, 
HELSINGFORS 
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Prop. 2 - Charlottenlund Open - Travligaen, liga 1 
(final Aalborg 8/8)
3-14-åriga. 1600 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 109.883-47.616-23.442-14.651-13.186-10.988 
(6 priser)   

Prop. 3 – Summer Meeting Stayer
3-14 åriga. 2950 m. 
Tillägg 20 m vid 805.806 kr., 40 m vid 1.684.866 kr.
Pris: 146.510-73.255-36.628-19.046-14.651-10.256-
7.326 (7 priser)
Se reglerna för loppserien på 
www.abytravet.se/summer-meeting

Prop. 4 - Stoeliten
3-14-åriga ston. 2000 m. Autostart.
Pris: 109.883-47.616-23.442-14.651-13.186-10.988 
(6 priser)   
   
Prop. 5 - Treåringseliten
3-åriga. 2000 m. Autostart.
Pris: 109.883-47.616-23.442-14.651-13.186-10.988 
(6 priser)   

Prop. 6 - Fyraåringseliten
4-åriga. 2000 m. Autostart.
Pris: 146.510-73.255-36.628-19.046-14.651-10.256
 (6 priser)

Prop. 7 - Femåringseliten
5-åriga. 2000 m. Autostart.
Pris: 109.883-47.616-23.442-14.651-13.186-10.988 
(6 priser)   

Prop. 8 – STL Bronsdivisionen, försök 10 
(final Solvalla 27/5)
3-14-åriga 500.001 – 900.000 kr.
2000 m. Autostart.
Pris: 111.348-55.674-32.232-19.046-13.186-10.256-
6.593-5.128 (8 priser) 

Prop. 9 - Travligaen, liga 3 (final Aalborg 8/8)
3-14-åriga högst 586.040 kr. 
2000 m. Autostart.
Pris: 36.628-18.314-9.157-5.494-3.663-2.198 (6 priser)   

Prop. 10 – STL Klass II, försök 9 (final Solvalla 27/5)
3-14-åriga 100.001-250.000 kr. 
2000 m. Autostart.
Pris: 111.348-55.674-32.232-19.046-13.186-10.256-
6.593-5.128 (8 priser) 

Prop. 11 - Travligaen, liga 4 (final Aalborg 8/8)
3-14-åriga högst 293.020 kr.
2500 m. Autostart.
Pris: 36.628-18.314-9.157-5.494-3.663-2.198 (6 priser)   

Prop. 12 - Travligaen, liga 5 (final Aalborg 8/8)
3-14-åriga högst 146.510 kr.
2000 m. Autostart.
Pris: 36.628-18.314-9.157-5.494-3.663-2.198 (6 priser)   

Prop. 13 – Summer Meeting Monté
4-14-åriga. Monté. 2000 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 51.279-25.639-12.820-7.692-5.128-2.930 (6 priser)   
Se reglerna för loppserien på 
www.abytravet.se/summer-meeting

OBS: Alla belopp är i svenska kronor !!

Reservation för ev. ändringar.

Söndag 14 maj – Copenhagen Cup – V75-dag
Första start kl. 13.00

Startanmälan: senast tisdag 9 maj kl. 8.30-10.30
Hästar i svensk träning senast måndag 8 maj kl. 10.00.

Tel +45 88 81 12 22 eller +45 52 19 52 85 (René Jensen) eller mail: kp@danskhv.dk

Prop. 1 - Menhammar Copenhagen Cup 2023 – Gr. I, Int.
3-14-åriga lägst 1.089.844 kr.

2011 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 549.413-256.393-131.859-80.581-43.953-36.628

 (6 priser)    
DH Sport kan dela ut två wildcards i detta lopp.
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CIRCLE K Företagskort
Mycket mer än bara ett tankkort!

Circle K Sverige AB 556000-6834 Kundservice: 08-429 63 00 www.circlek.se

På Circle K har du som aktiv inom travsporten extra bra 
företagsrabatter tack vare Svensk Travsports avtal med Circle K.

Gå in på www.circlek.se/svensktravsport för att få er ansökan 
om företagskort. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Detta är en redovisning av de viktigaste reglerna om startanmälan av 
häst, strykning av häst m.m. I övrigt gäller Svensk Travsports Tävlings-
reglemente samt övriga bestämmelser som utfärdats av Svensk Trav-
sport. För STL-lopp gäller “Särskilda bestämmelser för STL-lopp”. 
För ponnylopp gäller “Särskilda bestämmelser för ponnylopp”.

1. INLEDNING
Tävlingar på svenska travbanor arrangeras av travsällskap, som är an-
slutet till Svensk Travsport, med tillämpning av Svensk Travsports Täv-
lings-
reglemente och övriga bestämmelser som utfärdats av Svensk Travsport 
eller sällskap. Propositioner för alla svenska lopp publiceras i det tryckta 
häftet “Propositioner” samt på travsport.se. Propositionerna på trav-
sport.se är de officiella.

2. BEGRÄNSADE STARTRÄTTIGHETER
En häst med begränsad starträttighet är fallen efter en fadershingst som 
vid betäckningstillfället ej var avelsvärderad enligt svensk modell. Dessa 
hästar är inte berättigade att delta i premielopp, kvalbonus eller erhålla 
uppfödarmedel. De är startberättigade i alla lopp utom Svensk Uppföd-
ningslöpning, Svenskt Trav-Kriterium, Svenskt Trav-Oaks, StoChampi-
onatet, Svenskt TravDerby, DerbyStoet, Breeders’ Crown och Svensk 
Travsports Unghästserie.

3. ANSVARIG ANMÄLARE 
Startanmälan får bara göras av hästens tränare eller av tränaren utsett 
ombud. 
Tränaren måste ha licens, se Svensk Travsports “Licensbestämmelser”. 
Ansvarig anmälares förpliktelser, se 31 § i Tävlingsreglementet.
Tränaren är skyldig att före anmälan kontrollera att hästens resultat från 
starter i utlandet är fullständiga på travsport.se, samt meddela eventuell 
felaktighet till Svensk Travsport. 
Svensk Travsport har rätt att stryka häst som trots felaktig resultatrad 
kommit med i startlista. Om en häst i svensk träning eller i utländsk 
träning på en svensk filial är definitivanmäld utanför Sverige är tränaren 
skyldig att snarast meddela detta till Svensk Travsport. 

4.STARTANMÄLAN 
Startanmälan skall göras inom föreskriven tid. Tidpunkten för startan-
mälan är avgörande för loppets samtliga gällande villkor. 
Vid startanmälan till ljus proposition kan förbehåll lämnas för högst 
fyra startspår. Detta gäller dock inte vid så kallad spårtrappa samt i 
delningspropositioner. Strikt spårnummer gäller. Det tas alltså ingen 
hänsyn till om det är enkelvolt, springband, få startande etc. Det är 
tillåtet att lämna transportförbehåll, t ex att hästen startar endast om 
annan häst (oavsett tränare) kommer med samma dag. 
Vid anmälan till flera lopp ska alltid mörk proposition gälla i första hand 
oavsett bana. 
Under kompletteringstiden ska alla kuskar/ryttare genom sitt avändar-
konto på travsport.se bekräfta uppsittning, vid flera alternativ rangord-
na vilken ordning denne vill köra/rida hästarna, eller tacka nej. Om svar 
på uppsittning inte lämnas betraktas det som ett nej. Saknas kusk/rytta-
re för häst vid kompletteringstidens slut väljer anmälningssekretariatet 
kusk enligt särskilda regler (körsvensligan eller motsvarande). Om inte 
annat anges i propositionen måste kusk/ryttare vara minst 18 år (räknat 
på tävlingsdatum) för att få delta i tävlingslopp (gäller ej kval/premie). 
För utlandslicensierad kusk/ryttare gäller att dennes födelsedatum mås-
te finnas registrerat hos ST senast vid tiden för komplettering. Tränare 
kan under kompletteringstiden ändra sina önskemål. 
Körsven/ryttare får inte köra/rida (inkl kval/premie) på fler än en svensk 
bana samma tävlingsdatum om avståndet för enkel resa mellan banorna i 
avståndstabellen på travsport.se är 221 km eller längre. 
Häst intagen i tävlingsprogrammet anmäld via travsport.se debiteras 
84,80 kronor (inkl 6% moms). Häst anmäld på annat sätt debiteras 159 
kronor (inkl 6% moms). Annat belopp kan anges i propositionen. 
För STL-lopp, se “Särskilda bestämmelser för STL-lopp”. 
Helrad har företräde före halvrad om inget annat anges. Det innebär 
att häst med halvrad får delta om ej tillräckligt antal hästar med helrad 
anmäles. Halvrad gäller senast vid tidpunkten för startanmälan. 
Montékvalificering räknas som halvrad. 

Häst som är med i startlistan till ett lopp, får inte startanmälas till an-
nat lopp som körs vid ett tidigare tillfälle. Beträffande startanmälan till 
STL-lopp, se “Särskilda bestämmelser för STL-lopp”.
För utlandsregistrerad häst måste Svensk Travsport senast vid tidpunk-
ten för utländsk anmälan ha fått certifikat/racing card. Läs mer på 
www.travsport.se under ”Träning och tävling i Sverige”.

5. STARTPOÄNG
Om fler hästar startanmäls än vad som kan beredas plats i loppet, ut-
tas de hästar som skall få starta enligt en poängberäkning av anmälda 
hästars fem senaste starter i totalisatorlopp eller poänglopp. Sådan po-
ängberäkning omfattar prispoäng samt prestationspoäng. Vid bestäm-
mande av prispoäng räknas en poäng för varje vunna 100 kr per aktuellt 
lopp. För pris vunna i utlandet sker en omräkning till svenska kronor 
enligt UET:s omräkningskurs. Som prestationspoäng gäller 300 - 150 
- 100 - 50 - 25. 
Vid död löpning räknas prispoäng efter faktiskt utgående penningpris 
samt prestationspoäng som om hästen enskilt uppnått placeringen. 
Om ej tillfredställande antal hästar startanmäls, kan loppet inställas, 
startanmälningstiden förlängas och/eller ny proposition utskrivas. Vid 
4-7 startanmälda avgör arrangören om loppet ska köras. Vid färre an-
mälda stryks loppet, vid fler anmälda ska loppet köras.

6. FÖRETRÄDE
Tidigare ostartad häst har företräde till start i sitt livs fem första star-
ter, i de lopp där “Företrädesregeln gäller”. Därmed har ostartad häst 
företräde framför den som gjort en start, den som har gjort en start har 
företräde framför den som gjort två starter osv. Vid lika antal starter ges 
företräde till den häst som har flest poäng. Vid lika poängtal ges företrä-
de till bästa placering vid de fem senaste starterna. Är denna lika räknas 
flest bästa placeringar. Vid lika placeringar i de fem senaste starterna 
avgör senaste datum för bästa placering (t ex segrar) och är dessa lika 
avgör näst bästa placering etc. I sista hand sker lottning.

7. PRISPLACERINGAR OCH MOMS 
Samtliga tävlande erhåller ersättning i form av prispengar. Till oplace-
rade och diskvalificerade betalas endast garanterade prispengar, belop-
pet anges i propositionen. Angiven garanterad prispeng är inkluderad i 
totala prispengen. Till prisplacerade hästar utfaller priser enligt nedan, 
om ej annat anges i propositionen. 
Om förstapriset i loppet är:    
               25.000 kr eller lägre 25.001 kr eller högre
  9 eller färre startande - 6 prisplacerade - 5 prisplacerade
10-12 startande  - 7 prisplacerade - 6 prisplacerade
13-15 startande  - 8 prisplacerade - 7 prisplacerade

Högsta Förvaltningsdomstolen har fastslagit att det bara är på den 
garanterade delen av prispengarna som ses som momspliktig omsätt-
ning. 
Detta tillämpas från och med 1 april 2020. 
Det kommer således enbart utgå moms på den garanterade delen av 
prispengarna, för närvarande lägst 1500 kr, under förutsättning att hä-
stägaren är en så kallad beskattningsbar person och därmed momsre-
gistrerad i Sverige. Ingen moms utgår på prispengar som betalas utöver 
den garanterade delen.
 
8. STRYKNING AV HÄST 
I program intagen häst får ej utebli från start av annat än veterinära 
skäl, transporthinder, banförhållanden eller tränarskifte. Om tävlings-
ledningen så påfordrar ska uppgiven strykningsorsak styrkas av veteri-
närintyg. 
Transporthinder är inte godtagbar strykningsorsak annat än under spe-
ciella omständigheter, och intyg kan då begäras. 
Strykning ska ske så snart som möjligt och meddelas aktuell banas 
sekretariat/måldomarnämnd. Ägarskifte är ej giltigt skäl för strykning 
av häst eller för körsvensbyte. Tränarskifte är giltigt skäl för strykning 
av häst och för körsvensbyte. Ansvarig anmälare kan bestraffas om häst 
uteblir från start utan giltigt skäl.                                                     
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BRA ATT VETA VID ANMÄLNINGAR
STARTANMÄLAN
Mörk anmälan - inga förbehåll tillåtna.Vid anmälan till flera lopp ska 
alltid mörk proposition gälla i första hand.

Ljus anmälan innebär att det är tillåtet att…
…lämna spårförbehåll, som mest välja bort upp till fyra spår per 
lopp/häst. Detta gäller dock inte om annat anges i propositionen och 
vid så kallad spårtrappa. Strikt spårnummer gäller. Det tas alltså 
ingen hänsyn till om det är enkelvolt, springband, få startande etc.

…lämna transportförbehåll, alltså att hästen startar endast om annan 
häst (oavsett tränare) kommer med samma dag.

Det är däremot inte tillåtet ha förbehåll för att en viss 
körsven/ryttare ska köra/rida eller har A-/B-häst förbehåll.

KOMPLETTERING
Av tränare önskad körsven/ryttare måste bekräfta uppsittning, vid 
flera alternativ rangordna vilken ordning hen vill köra/rida hästarna, 
eller tacka nej. 
Saknas kusk/ryttare för häst vid kompletteringstidens slut väljer an-
mälningssekretariatet kusk enligt särskilda regler (normalt körsven-
sligan eller motsvarande). Tränare kan under kompletteringstiden 
ändra sina önskemål men rekommenderas då ta kontakt med berörda 
kuskar/ryttare.
- Häst intagen i tävlingsprogrammet anmäld via travsport.se debite-
ras 84,80 kronor (inkl 6% moms), häst intagen i tävlingsprogrammet 
anmäld på annat sätt debiteras 159 kronor (inkl 6% moms)
- Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie anmäl-
ningstids utgång. 
Du som inte har ett användarkonto kan skaffa det enkelt och kost-
nadsfritt på travsport.se. Klicka på ”Logga in” och sedan på ”Skaffa 
konto” och följ instruktionerna.

VILKEN LOPP-KATEGORI TILLHÖR DU?
LOPPKATEGORI 1: Har kört/ridit minst 100 totalisatorlopp senaste fem åren varav minst 20 senaste två åren.

LOPPKATEGORI 2: Grundkrav, godkänd utbildningsomgång eller aktuella aktiviteter.

Licensinnehavare som uppbär periodiskt understöd får endast träna/köra/rida egenägda eller av nära anhörig ägda hästar.

KVALBONUS 2023
Kvalbonusen 2023 omfattar svenskfödda 3-åriga kallblod (födda 2020). När hästen genomför ett godkänt kvallopp för första gången, får  häst-
ens uppfödare en bonus på 2 000 kronor och ägaren en bonus på 10 000 kronor. Detta under förutsättning att hästen är svenskfödd och klarar 
kvalet senast den 30 juni som 3-åring. Även hästar som tidigare inte klarat premieloppet har chansen till Kvalbonus.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR STL-LOPP
Här följer de bestämmelser som gäller STL-lopp i Sverige, utöver de bestämmelser som finns i Tävlingsreglementet och “Allmänna bestämmelser”.

1. STARTANMÄLAN
Häst som startanmäls till STL-lopp kan startanmälas till annat lopp samma anmälningsdag, men ska alltid starta i STL-lopp i första hand. Undan-
tag från denna regel gäller lopp med lika eller högre förstapris, eller i annat lopp för vilken Svensk Travsport lämnat dispens (t ex uttagningslopp 
till insatslopp) om inte propositionen anger annat. Halvrad är ej tillåten i STL-lopp. En anmälningsavgift, 212 kronor (inkl 6% moms), tas ut av de 
hästar som är med i den färdiga startlistan i STL-lopp.

2. REGLER FÖR DELTAGANDE I STL-FINALER
I varje försöksavdelning utdelas 30-14-10-7-5-4-3-2 poäng till de åtta främst placerade hästarna samt 1 poäng till övriga med godkänd prestation 
och 0 poäng till diskvalificerade och distanserade hästar. 
De hästar som efter försökstävlingarna uppnått högsta sammanlagda poängtal är startberättigade i finalen i respektive klass. Om en häst har kvali-
ficerat sig som ordinarie till final i flera klasser ska den alltid starta i den högsta klassen. Vid lika poängtal efter försökstävlingarna ges företräde till 
finalplats för den häst som har uppnått bästa placering i försöksavdelningarna (även ordningsföljd som oplacerad). Vid lika bästa placering avgör 
senaste datum för denna placering. I sista hand skall lottning företagas. Vid död löpning i försökstävling erhåller de aktuella hästarna poäng som om 
de enskilt hade uppnått placeringen ifråga.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, FORTS
9. VID STRYKNING OCH/ELLER STARTFÖRBUD
Om startanmäld häst stryks eller ådöms startförbud, gäller: 
• Häst följdstryks i de program i Sverige eller andra länder som den 
eventuellt redan är intagen i. 
• Har tränaren strukit hästen gäller startförbud under tio dagar, räknat 
från och med dagen efter den aktuella tävlingsdagen även om strykning-
en gjorts före tävlingsdagen. 
• Måldomarnämnd kan även påfordra att friskintyg skall uppvisas se-
nast i samband med nästa startanmälan.
• Måldomarnämnden kan underlåta att meddela startförbud efter stryk-
ning på grund av t.ex. tränarskifte, transporthinder vid extrem väderlek 
eller banförhållanden.
• Häst som har startförbud av veterinära skäl (även orent trav) får inte 
delta i provlopp eller utbildningslopp.

10. INSTÄLLNING AV LOPP ELLER TÄVLINGSDAG 
Sällskap har rätt att vidta erforderliga ändringar i arrangemangen såsom 
att inställa lopp eller tävlingar i dess helhet (se närmare i 28 § i Tävlings-
reglementet).

Om lopp måste inställas på grund av brand-, vatten-, inbrotts- och/eller 
maskinskada, på grund av att tävlingsbanan inte kan användas till följd 
av strömavbrott eller klimat eller av måldomarnämnden avbrutet lopp, 
ersätts häst- ägaren för transportkostnader för häst som inte fått starta 
med 3 kr/km från hästens hemmabana. Ersättning understigande 250 
kr utbetalas ej.

11. ÄNDRINGAR PÅ TRÄNINGSLISTOR 
Tränare ska omedelbart meddela hemmabanans sportkontor vid 
förändringar på träningslistan. 

12. RÄTTIGHETER FÖR SVENSK TRAVSPORT 
ST förbehåller sig rätten att för ändamål, som kan antas främja svensk 
travsport, använda sig av registrerat namn, bilder och filmer på häst, 
ägare, uppfödare, kusk, tränare eller andra programbenämningar i sin 
egen verksamhet eller tillåta en av ST godkänd organisation eller annat 
företag, som har intressegemenskap med ST, göra det i sin verksamhet.
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PREMIELOPP 2023

Premielopp 2023 omfattar svenskfödda (ej mockinländare) 2-åriga 
varm- och kallblod. Premien i premielopp för 2-åriga varm- och kall-
blod är 20 000 kronor. Denna premie utgår till samtliga hästar som gör 
godkänd prestation. Hästar med begränsade rättigheter (se Allmänna 
bestämmelser punkt 2) kan inte starta i premielopp. Häst som får god-
känt resultat i premielopp tas automatiskt bort från premiechansen.

1. TIDER FÖR PREMIELOPP
Följande tider gäller för hästar födda 2021 (alltid 2140 meter eller 
motsvarande): 
 Varmblod: Km-tid 1.35-1.28, fr o m 1 mars t o m 31 oktober 2023.
Kallblod: Km-tid 2.10-1.55, fr o m 1 mars t o m 31 oktober 2023.

Svenskfödda 2-åriga varmblod får endast gå premielopp i Sverige, eller 
i förekommande fall på Åland.

Svenskfödda 2-åriga kallblod i norsk träning får gå mønstringsløp i Nor-
ge, och får den svenska premien utbetald om hästen klarar ett norskt 
mønstringsløp senast 31 oktober. Norskfödda 2-åriga kallblod i svensk 
träning får gå premielopp i Sverige och får den norska premien utbetald 
om hästen klarar ett svenskt premielopp senast 31 oktober. 
Mer info på www.travsport.no.

Måldomarnämnd kan, på grund av banförhållanden, besluta om högre 
tidsgräns. Sådant tidstillägg ska anges i hela sekunder på kilometerti-
den.
Om påföljd utdömts för felaktigt bruk av körspö eller övrig felaktig driv-
ning i premielopp ska ekipaget ej godkännas.
Måldomarnämnd kan underkänna häst om den totala prestationen be-
döms som otillräcklig även om godkänd premietid uppnåtts.
Hjälphäst är ej tillåten i premielopp. Ledhjälp i volten är ej tillåten i 
premielopp. Halvrad är ej tillåten. 

2. PREMIECHANSEN 
Häst som får godkänt resultat i premielopp tas automatiskt bort från 
premiechansen. För tvååring som gått godkänt kvallopp i Sverige, men 
inte gått premielopp, kan ägarföreträdaren fram till 31 oktober välja att 
ta ut premien. Hästen tas då samtidigt bort från premiechansen. Kon-
takta Kundtjänst senast 31 oktober.
 
3. UTBETALNING
Utbetalning sker via avräkning, månaden efter den månad hästen 
gått godkänt premielopp. För norskfödda kallblod betalas premien 
ut från Det Norske Travselskap (DNT) enligt DNTs regelverket för 
mønstringsløps.

KVALIFICERINGSBESTÄMMELSER

1. VILKA HÄSTAR SKA DELTA I KVALIFICERINGSLOPP?
a) Ostartade 2-åriga och äldre varmblod.
 Ostartade 2-åriga och äldre kallblod.
b) Häst som inte i minst 2 av sina 5 senaste starter gjort godkänd   
    prestation eller har 3 icke godkända i rad (3 senaste). 
 Kvallopp räknas som start. Med godkänd prestation menas att   
    häst odiskvalificerad och odistanserad fullföljt lopp.
 Fler än ett godkänt kval i rad behöver inte genomföras.
 Om häst gjort 4 starter eller färre måste minst en vara godkänd. 
    Dock måste häst alltid ha minst en godkänd prestation under den 
 senaste 12-månadersperioden (365 dagar) räknat bakåt från senaste  
 dag för startanmälan. 
c) Häst som p g a otillräckliga prestationer ålagts kvalificeringslopp
 före ny tävlingsstart.
d) Häst som p g a oregerlighet ålagts ett eller flera kvalificeringslopp. 
 Måldomarnämnden kan om den så önskar specifikt ange att 
 sådant kvalificeringslopp ska ske för sulky eller i monté.
 
Häst i utländsk träning som ska starta i Sverige får tillgodoräkna sig 
kvallopp som godkänts i annat land. Häst i svensk träning som tävlat i 
utlandet får som godkänd prestation enligt p. 1b tillgodoräkna sig dels 
start i totalisatorlopp i utlandet och dels kvallopp i utlandet som upp-
fyller de svenska kvalificeringsbestämmelserna enligt p. 2 om godkänd 
kvalificeringstid.

2. GÄLLANDE KVALIFICERINGSBESTÄMMELSER
För de hästar som enligt punkt 1 är skyldiga att delta i kvalificerings-
lopp, gäller följande övre gräns som godkänd kvalificeringstid.

 Varmblod: Kallblod:
 1.28,0 - 2-åriga 1.55,0 - 2-åriga
 1.25,0 - 3-åriga 1.50,0 - 3-åriga
 1.23,0 - 4-åriga & äldre 1.42,0 - 4-åriga & äldre

Monté:
Monté: För att häst med startprissumma högst 200 000 kr ska vara 
startberättigad i svenska montélopp ska den antingen ha genomfört 
godkänd montéstart i utlandet eller genomfört godkänt kvallopp i mon-
té. För häst med startprissumma över 200 000 kr gäller ovanstående 
bara i de propositioner där detta särskilt anges. Häst som genomfört 
godkänt montékval, men aldrig genomfört godkänt sulkykval får endast 
starta i montélopp.

 Varmblod, monté: Kallblod, monté:  
 1.23,0 - 4-åriga och äldre 1.45,0 - 5-åriga och äldre
 
Måldomarnämnd kan, på grund av banförhållanden, besluta om högre 
kvalgräns. Sådant tidstillägg skall anges i hela sekunder på kilometer-    
tiden. Dock kan måldomarnämnd underkänna häst om den “totala pre-
stationen” bedöms som otillräcklig även om godkänd kvaltid uppnåtts. 

Om påföljd utdömts för felaktigt bruk av körspö eller övrig felaktig driv-
ning i kvalificeringslopp ska ekipaget ej godkännas.

3. KVALIFICERINGSLOPPENS UTFORMNING
Kvalificeringslopp skall köras under fullt tävlingsmässiga former. 
Kvalificeringslopp körs över medeldistans.
Häst som på grund av visad oregerlighet hänvisats till kvalificerings-
lopp, ska så långt möjligt placeras in i startvolt med flera hästar.     
I kvalificeringslopp får endast delta häst som inte är kvalificerad för start 
i totalisatorlopp, eller som har mindre än en månad kvar tills datum för 
godkänd prestation passeras. 

4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
- Hjälphäst är ej tillåten i kvallopp.
- Ledhjälp i volten är ej tillåten i kvallopp.
- Spårförbehåll är ej tillåtet i kvallopp.
- Kvalificeringslopp ska i regel göras på hästens hemmabana. Vid even-
 tuell platsbrist i kvalificeringslopp/premielopp ges företräde till 
 hemmahästar.  
- Häst i utländsk träning får endast i undantagsfall kvala på svenska   
 banor, efter dispens från Svensk Travsport.
- Körsven som uppfyller minimikrav får köra i kvalificeringslopp.
- Körsven som ådömts körförbud får köra i premie- och kvalificerings   - 
 lopp under avstängningstiden; detta gäller dock inte om körförbud   
 ådömts för påföljder avseende otillåten medicinering, alkohol, droger, 
 felaktig drivning, felaktigt bruk av körspö, olämpligt uppträdande,   
 oämplig behandling av häst eller skadat sportens anseende eller om 
 tjänstgörande banveterinär/måldomare anmält körsven till behörig   
 myndighet för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen i samband  
 med travlopp.
- Reglementets bestämmelser rörande körsvens val av häst gäller inte i  
 kvalificeringslopp.
- Invägning ska alltid ske vid montékval.
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DE STÖRSTA TÄVLINGARNA I SVERIGE APR-DEC 2023

MÅNAD DATUM BANA STORLOPP
April   1 lördag Åby***

  6 torsdag Gävle*** Påskägget
  7 fredag Färjestad*** Prins Carl Philips Jubileumspokal
  9 söndag Romme*** Paralympiatravet - deltävling (Rommeheatet)
15 lördag Axevalla*** Paralympiatravet - deltävling
22 lördag Jägersro*** Paralympiatravet - deltävling
29 lördag Örebro*** Paralympiatravet - deltävling, Orebro Int’l

Maj   6 lördag Åby*** Paralympiatravet, Konung Gustaf V:s Pokal, Drottning Silvias Pokal
13 lördag Umåker*** Guldbjörken
20 lördag Gävle*** H.K.H. Prins Daniels lopp
27 lördag Solvalla*** STL-Finaler - Harper Hanovers Lopp
28 söndag Solvalla*** Elitloppet, Elitkampen
31 onsdag Lindesberg*** Bergslagsloppet

Juni   3 lördag Mantorp*** Ina Scots Ära
  7 onsdag Åmål*** Torsten Janssons lopp , Ändå Något
10 lördag Östersund*** Jämtlands Stora Pris
14 onsdag Tingsryd*** Tingsryds Kommuns lopp
17 lördag Boden*** Norrbottens Stora Pris
21 onsdag Solvalla*** Prix Readly Express
25 söndag Kalmar*** Kalmarsundspokalen
28 onsdag Vaggeryd*** Smålandsstayern

Juli   1 lördag Bergsåker*** STL-finaler, E3-finaler
  5 onsdag Solvalla*** Margaretas Unghästserie
  6 torsdag Halmstad*** Sprintermästaren
  8 lördag Halmstad***
12 onsdag Solänget*** Silverörnen
15 lördag Årjäng*** Årjängs Stora Sprinterlopp
19 onsdag Eskilstuna*** Fyraåringstestet
22 lördag Axevalla*** Axevallalöpning
23 söndag Axevalla*** Stochampionatet
25 tisdag Jägersro*** Hugo Åbers Memorial
26 onsdag Skellefteå*** Stig Lindmarks Styrkeprov
29 lördag Hagmyren*** E.J:s Guldsko

Augusti   2 onsdag Visby*** Gotlandlöpning
  5 lördag Rättvik*** Ego Boys Minne
  6 söndag Dannero*** Svenskt Kallblodskriterium
  9 onsdag Mantorp*** Breeders Crown - uttagningar
12 lördag Åby*** STL-finaler - Åby Stora Pris
16 onsdag Solvalla*** Jubileumspokalen, Prix Maharajah Sto-EM
19 lördag Romme*** E3-finaler
22 tisdag Jägersro*** Uttagningslopp Svenskt Travderby
26 lördag Bergsåker*** Stochampionatet
25 tisdag Jägersro*** Hugo Åbergs Memorial
26 onsdag Skellefteå*** Sundsvall Open Trot

September   2 lördag Jägersro*** Birger Bengtssons Minne
  3 söndag Jägersro*** Svenskt Travderby
  9 lördag Bollnäs*** Bollnäsloppet
16 söndag Eskilstuna***
23 lördag Färjestad*** Unionstravet
30 lördag Åby*** SM-dagen

Oktober   7 lördag Boden*** Scandal Plays Minne
 14 lördag Solvalla*** STL-finaler, Svenskt TravKriterium, Svenskt TravOaks, GP de l’UET
 21 lördag Örebro*** Svampen Örebro
 28 lördag Jägersro*** Müllers Memorial

November  11 lördag Bergsåker*** Hilda Zonetts lopp
 18 lördag Eskilstuna*** Breeders’ Crown - finaler
 25 lördag Jägersro*** Svensk Uppfödningslöpning

December    2 lördag Solvalla*** Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst, Solvalla Grand Prix
   9 lördag Åby*** Legolas Minne
 16 lördag Bollnäs*** Bengt Ivarssons Minne
 23 lördag Mantorp*** Oasis Bis lopp
 25 måndag Umåker*** Winter Trot Classic
 26 tisdag Solvalla*** STL-finaler, Gert Lindbergs lopp
 30 lördag Gävle*** Gävle Stora Pris
 31 söndag Axevalla*** Sylvesterlopp
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