2024

Allmänna bestämmelser
1. Loppen körs enligt ST:s reglemente och tillämpliga delar av centrala allmänna bestämmelser för
svenska travbanor. Respektive arrangör förbehåller sig rätten att utfärda allmänna bestämmelser
specifikt för aktuell tävlingsdag.
2. Det ankommer på varje hästs ägare/företrädare att själv meddela eventuellt avhopp i god tid före
kommande insats till respektive bana. Arrangörerna är inte skyldiga att utfärda påminnelse.
3. Arrangörerna förbehåller sig rätten att vidta ågärder som är nödvändiga för att genomföra loppen
- även om dessa medför ändrade förusättningar och ändrad tidpunkt. Genom beslut i arrangerande
travsällskaps styrelse kan loppen inställas, t ex vid force majeure eller vid ett för litet antal anmälda
hästar. I sådana fall återbetalas insatserna i sin helhet.
Anmälningsavgifter
Startanmälningsavgift skall uttagas i samband med startanmälan. Avgifter återbetalas ej vid
strykning. Om uttagningslopp ej körs erläggs avgiften i samband med själva insatsloppet.

Konung Gustaf V:s Pokal
Drottning Silvias Pokal
SprinterMästaren • StoSprinter n

Uttagningslopp, seedning och startspår
Gällande ST-regler tillämpas, se aktuellt tävlingsreglemente. Högst 10 startande i finalen av
SprinterMästaren och StoSprintern. StoSprintern kan köras med försök och final samma dag.
För ytterligare information se respektive banas hemsida.
Uppfödarpremier
Uppfödarpremier utgår med 10% enbart till svenskfödda hästar.
Hur du anmäler
Enklast anmäler du via ditt hästägarkonto på travsport.se eller mailar din anmälan till
cecilia.olsson@aby.travsport.se (uppge hästen/hästarnas namn samt vilka lopp som avses).
Avsedd anmälningsblankett går också bra att använda.
Obs! Skicka inte in någon anmälningsblankett om du väljer annat sätt att anmäla på.
Fakturering
Efter att första insatsen är betald dras efterföljande insatser vart eftersom de förfaller via faktura
från Svensk Travsport.
Om du vill avbryta din betalning
Vill ni avanmäla er häst från ytterligare insatser gör ni detta innan det aktuella datumet för
respektive insats, via ert hästägarkonto på travsport.se eller genom att skriftligen meddela Cecilia
Olsson, cecilia.olsson@aby.travsport.se. Hästen förlorar då sin möjlighet att starta i insatsloppen.
Du kan inte få tillbaka de insatser du redan har betalat.

Insatsterminer och avgifter exkl. moms:
Datum

Första insats
Andra insats
Tredje insats
Fjärde insats
Femte insats

31/5
30/9
31/1
30/4
31/10

SprinterMästaren
StoSprintern

Pokalloppen

2022
2022
2023
2023
2023

500
1100
1100
1100
1200

kr
kr
kr
kr
kr

(530
(1166
(1166
(1166
(1272

kr)
kr)
kr)
kr)
kr)

500
1100
1100
1100
1200

kr
kr
kr
kr
kr

(530 kr)
(1166 kr)
(1166 kr)
(1166 kr)
(1272 kr)

Samtliga avgifter är exklusive moms.
Alla icke svenskägda hästar skall inbetala alla insatser på en gång.
Startanmälningsavgifter: Pokalloppen 6000 sek. SprinterMästaren 6000 sek.
StoSprintern 4200 sek.

Anmäl Din tvååring nu!
Var med och tävla om en samlad
prissumma på ca 11 miljoner kronor
Du kan även anmäla din häst
via hästägarekontot på travsport.se

Kontaktpersoner:

www.abytravet.se
Cecilia Olsson
+46 31 706 66 06

Jan-Olof Molin
+46 703 32 07 79

Cecilia Olsson
+46 31 706 66 06

Jon Walter Pedersen
+46 708 16 33 00

www.halmstadtravet.com

Första insats 31 maj 2022

