För att häst skall anses vara i professionell träning krävs att följande villkor är
uppfyllda:
- Hästen skall vara svenskfödd och tränas i Sverige av A-licenserad tränare.
- Hästen skall vara upptagen på träningslistan.
- Hästen skall vara uppstallad på godkänd uppstallningsplats.
- Hästen skall tränas av tränaren själv eller av personal som är anställd och
avlönad av tränaren.

Krav på professionell tränares verksamhet
Träningslista skall ange samtliga hästar i träning och skall varje månad inlämnas till respektive travsällskap. På listan skall anges hästens uppstallningsplats.
- Anställningsförhållandet skall i förekommande fall kunna styrkas av såväl
tränare som anställd efter begäran från STC eller travsällskap.

Uppfödarpremie 2008
För samtliga lopp, inklusive premielopp, utgår för år 2008 premier till uppfödare för i Sverige födda och här registrerade hästar (ej mockinländare) med
10% av de prispengar som utbetalas i Sverige. Uppfödarpremier i insatslopp
betalas av respektive insatslopp. Uppfödarpremier utgår ej för B-lopp, ej heller för bonus eller övrig ersättning utöver propositionens grundprissumma.
Premieutbetalningen sker fyra gånger om året för premieberättigade i
Sverige registrerade hästar.
Om flera registrerats som uppfödare betalas premien ut till den som angivits
som företrädare.
För de premieberättigade hästarna, liksom för i Sverige födda, här registrerade och sedermera exporterade hästar, utbetalas uppfödarpremier även på
i utlandet intjänade prispengar. Förutsatt att hästen är i tävlingsbar ålder
enligt STC:s regler. Placering i lopp med uppfödarpris enligt propositionen är
dock ej premiegrundande. Utlandspremie utbetalas endast upp till ett högsta
sammanlagt belopp på 100 000 kr. Premie intjänad i utlandet utbetalas en
gång per år. Observera att i Sverige födda, här registrerade och sedermera
exporterade hästar vid starter i Sverige är berättigade till uppfödarpremie på
hela det intjänade beloppet. Omräkning av utländska prisbelopp sker enligt
UET:s valutakurs den 31 december 2007.

Tränarpremie 2008
Till professionell tränare utbetalas år 2008 tränarpremie för häst i dennes
träning som i totalisatorlopp i Sverige erhåller placering ett till sex.
Premiens storlek på storbanor (övriga banor) är följande:
1:a 615 kr (690 kr)
4:a
190 kr (190 kr)
2:a 330 kr (365 kr)
5:a
155 kr (155 kr)
3:a 235 kr (255 kr)
6:a
120 kr (120 kr)
Premie utgår endast i lopp med förstapris som uppgår till 18 000 kr och lägre.

Premie 2008						

omfattar svenskfödda (ej mockinländare) 2-åriga varm- och kallblod som
tränas i Sverige av STC licensierad A- eller B-tränare.
Grundpremien i premielopp för 2-åriga varm- och kallblod är 12.000 kr.
Denna premie utgår till samtliga hästar som gör godkänd prestation.
För 2-åriga varm- och kallblod i professionell träning utgår dessutom en
premie på 8.000 kr för premielopp förutsatt att:

- Gjorda löneutbetalningar skall också kunna styrkas på begäran av STC eller
travsällskap.
- Arbetsmarknadsbidrag i varierande omfattning kan utgå för personer som
är anställda. Däremot innebär t ex praktikplats, API, ALU ej anställning.

Uppstallningsplatser
Hästar i professionell träning skall vara uppstallade i av det lokala sällskapet
godkända uppstallningsplatser. Dessa kan utgöras av stallar i anslutning till
travbana, vid vilken tränaren bedriver verksamhet och/eller på särskild träningscamp (gård). För att träningscamp skall godkännas erfordras att gården,
eller del därav, ägs, arrenderas eller hyrs av den professionelle tränaren.
Tränaren skall ha möjlighet att tillfredställande övervaka verksamheten vid
alla uppstallningsplatser.
Travsällskapet och STC har rätt att inspektera uppstallningsplats.

Utbetalning
Utbetalning av såväl grundpremien som den särskilda premie som utgår för
häst i professionell träning, sker via avräkning, månaden efter den månad
hästen gått godkänt premielopp (med hänsyn till kravet på 90 dagar i professionell träning).

Avel
Krav på fadershingstar
Hästar som är registrerade i avdelning I sektion A av stambok hos STC har fri
starträtt i Sverige samt rätt att delta i premielopp. Hästar som är registrerade
i avdelning I sektion B eller i avdelning II har starträtt i samtliga lopp förutom
Svensk Uppfödningslöpning, Svenskt Travkriterium, Svenskt Travoaks, Stochampionatet, Svenskt Travderby, Breeders Crown, Derbystoet, lägsta klassen
i V75, STC:s unghästserie och premielopp och erhåller ej uppfödarpremier.
Hästar som är registrerade i avdelning III har inte rätt att starta i offentlig
travtävling i Sverige.

Importbestämmelser för varmblodig travhäst

- premielopp genomförs inom perioden av professionell träning

Häst med inländarrätt i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien,
Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien,
Tyskland och Österrike, samt ston från Australien, Canada, Nya Zeeland och
USA, behöver inte uppfylla nedanstående krav och ingen tvångsstartsumma
belastar dessa hästar.

Tider för premielopp:

Allmänt

Följande tider gäller för varmblod födda 2006 (alltid 2140 m): 		
Idealtid 1.35-1.28, avhålls fr o m 1 mars t o m 31 oktober 2008.
Följande tider gäller för kallblod födda 2006 (alltid 2140 m): 		
Idealtid 2.10-1.55, avhålls fr o m 1 mars t o m 31 oktober 2008.

Hingst från Australien, Canada, Nya Zeeland och USA som skall intas i STC:s
register för varmblodiga importerade hästar skall ha uppnått nedanstående
tider eller bättre. Tiderna skall vara uppnådda i offentliga tävlingar eller i
godkända rekordförsök (kvalificeringstider räknas ej) och i gångarten trav.

Obs Hjälphäst ej tillåten i premielopp. Halvrad ej tillåten.

2-åriga skall som 2-åring ha noterat tiden 1.57 (1.12,7) eller bättre.

- hästen varit minst 90 dagar i oavbruten professionell träning vid
starttillfället

112

113

3-åriga skall som 3-åring ha noterat tiden 1.56 (1.12,1) eller bättre.
4-åriga och äldre skall ha noterat tiden 1.55 (1.11,5) eller bättre samt ha
vunnit minst 500.000 dollar.
För hingst som vid tidpunkten för import ej uppnått 2 års ålder gäller endera
att modern eller en avkomma till modern skall ha noterat tiden 1.57 (1.12,7).
Det åligger ägaren att tala om detta för STC.
Valacker samt hästar från övriga länder kan ej importeras. Ej heller hästar som
tillkommit via embryotransfer.
Vid import av hingst får kastration ej utföras innan svar på DNA-analys är
klart, identifikation av hingsten fullföljs samt att detta registreras hos STC.
Om hingsten kastrerats dessförinnan kan importen ej slutföras.
För fullständig information se Registreringsreglementet 10 kap §5-11.

Tvångsstartsummor
Följande tvångsstartsummor gäller fr o m den 1 januari 2002 ang. hingstar
med inländarrätt i Australien, Canada, Nya Zeeland och USA, som inte uppfyller importkraven:
2-åriga hingstar			
3-åriga hingstar			
4-åriga hingstar			
5-åriga och äldre hingstar		

150.000
250.000
600.000
750.000

När hästen uppfyller kraven och kan importeras kommer tvångsprissumman
inte att höjas mer.

Särskilda bestämmelser
Svenskfödd häst och mockinländare som införts i STC:s register över svenska
varmblodiga hästar, och som exporterats, kan alltid - oavsett ålder, kön och
rekord - på nytt införas i detta register. Sådan häst får starta fritt i Sverige
även om den ej på nytt intas i registret. Om häst ej längre är startberättigad i
exportlandet på grund av sin ålder måste den dock införas i STC:s register för
att få starta i Sverige. Hästen skall ha kommit till Sverige samt exportcertifikatet skall ha kommit STC tillhanda innan hästen blir överårig i registerlandet.
Häst med inländarrätt Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien,
Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tyskland, Tjeckien och Österrike och som ägs av i Sverige bosatt person och som är i svensk
träning måste tas in i STC:s importregister för att få tränas och tävla i Sverige.
Motsvarande bestämmelse gäller för svenskfödda hästar som exporterats.
Startmöjligheter för utländsk varmblodig häst som ej är införd i STC:s importregister som tävlingshäst.
Häst med inländarrätt i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien,
Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tyskland,
Tjeckien och Österrike, samt ston från Australien, Canada, Nya Zeeland och
USA får starta i alla lopp där propositionen så tillåter och belastas ej med
tvångsprissumma.
Hästar från övriga länder får ej starta i Sverige. Detta gäller även hästar med
inländarrätt i England som registrerats efter 31/12 2002.
Hästar registrerade utanför Norden behöver temporärt exportcert-fikat från
sitt registerland för att kunna delta i tävlingar i Sverige
För hingstar/valacker med inländarrätt i Australien, Canada, Nya Zeeland och
USA, som ej är införd i STC:s importregister som tävlingshäst, gäller följande
tvångsstartsummor:
2-åriga h/v		
3-åriga h/v		
4-åriga h/v		
5-åriga och äldre h/v

150.000
250.000
600.000
750.000

Häst med inländarrätt i Australien, Kanada, Nya Zeeland samt USA som ej är
i träning i Sverige eller ej är införd i STC:s import-register som tävlingshäst
får göra två starter i följd i Sverige. Sedan skall hästen göra minst två starter
i utlandet innan den på nytt får starta två gånger etc. Har häst gjort endast
en start i Sverige måste den göra minst en utlandsstart innan den på nytt får
starta i Sverige.Har hästen startat i flera lopp samma tävlingsdag räknas detta
som en start.
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I antalet starter i Sverige inräknas ej
- lopp med förstapris på minst 150 000 kr
- försök till sådant lopp
- inbjudningslopp
Svenskfödd häst och mockinländare som införts i STC:s register över svenska
varmblodiga hästar och som exporterats, har dock startmöjlighet enligt punkt
2 i Importbestämmelser för varmblodig travhäst.

Kallblodssamarbete Sverige - Norge
Startmöjligheter för norskt kallblod som ej är införd i STC:s register för importerade norska kallblodstravare.
- Norsk kallblodstravare får fritt anmälas till lopp i Sverige.
Undantag: Svenskt Mästerskap samt lopp där hästar uttages av respektive
lands centralförbund (t ex landskamp och nordiskt mästerskap).

Importbestämmelser för norsk kallblodig travhäst.
För att i Norge registrerad kallblodig travhäst skall kunna intas i STC:s register
för importerade norska kallblodstravare skall följande allmänna villkor
uppfyllas.
- Hästen skall vara härstamningskontrollerad genom blod/DNA-typning i
Norge och färdigregistrerad i DNT som kallblodstravare.
- Hästen skall uppfylla svenska bestämmelser om införsel.
- För samtliga importer gäller att far, mor och morfar är blod/DNA-typade i
Norge samt att kontrollprov tagits och godkänts i Sverige. Kontroll bekostas
av ägaren.
- Avkomma till häst i vars härstamning oklarhet föreligger kan ej registreras.

Information angående in- och utförsel av hästar
Temporär införsel till Sverige					
För utlandsregistrerad häst i träning i Sverige skall temporärt exportcertifikat
begäras från det land i vilket hästen är registrerad.
Häst som är införd i Sverige temporärt för träning är fortfarande grundregistrerad i sitt hemland. Detta innebär att ägarskifte av denna häst görs hos det
lands travförbund där hästen är grundregistrerad.
Då ägarskiftet är registrerat i hästens hemland är det viktigt att den nya
ägaren begär att ett nytt temporärt exportcertifikat med korrekta ägarförhållanden sänds till STC. Först då kan ny ägare registreras hos STC.
Import till Sverige						
Exportcertifikat skall begäras, av importören, från det land i vilket hästen
är registrerad. Kostnad, i Sverige, för importregistrering debiteras även om
importören väljer att inte fullfölja registreringen
Export från Sverige							
För att häst skall kunna registreras i annat land fordras exportcertifikat från
STC. Certifikat utfärdas när blanketten Anmälan om export med påteckning
om försäljning och samt avgiften, 1 875 kr inkl moms, kommit STC tillhanda.
Observera att häst skall ha identitetshandling (hästpass) innan den lämnar
landet eller exportcertifikat utfärdas. STC kan inte utfärda identitetshandling
för häst registrerad hos annat centralförbund.
Temporär utförsel från Sverige					
Häst som skall tävla i Norden skall åtföljas av ett Nordenintyg och ett
hästpass. Nordenintyget skrivs ut på hemmabanans sekreteriat efter det att
definitivanmälan kommit till kännedom hos STC. Till Norge krävs även tullhandling (utfärdas av STC).
För häst som reser utanför Norden fordras temporärt certifikat. Obs! Deltagare i travtävling lyder under resp. lands reglemente.
Träning							
Temporärt certifikat utfärdas med en giltighetstid av sex månader. Anmälan
måste göras till STC när häst återinförts. Obs! Förlängning av certifikatets giltighetstid måste begäras hos STC om häst inte återinförs före giltighetstidens
utgång.
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Avelsändamål						
Temporärt certifikat utfärdas med en giltighetstid som utgår den 30 september för sto utanför Norden (betäckningssäsongen avslutad) och för hingst
efter 12 månader räknat från utfärdandedatum.
Avgifter (STC) uttas via hästägaravräkning.
Tullhandlingar Norge 188 kr inkl moms.				
Temporärt certifikat, 375 kr inkl moms.
Förlängning av temporärt certifikat 375 kr inkl moms om begäran görs före
giltighetstidens utgång. Om giltighetstiden utgått eller om häst återinförts
efter giltighetstidens utgång 1 250 kr inkl moms. Om häst förts ut för avel/träning/tävling till utlandet utan temporärt exportcertifikat 1 250 kr inkl moms
(detta gäller ej för tävling/avel i Norden, då exportcertifikat ej behövs).
Vaccinering
Många länder kräver godkänd dokumenterad vaccination mot influensa för
att få deltaga i tävling. Kontrollera med aktuellt land vilka regler som gäller
då det varierar mellan de olika länderna.
Om vaccinationsintyg har lämnats till travbanesekretariat för införande i STC:s
data, intygas vaccinationsuppgifterna alltid av STC vid utförseln, om resan
avser tävling utanför Norden. Alternativt kan veterinärintyg avseende utförd
vaccination medfölja hästen vid utresan.
För tävling i Norge, Danmark och Finland har särskilda, förenklade, regler
överenskommits och STC utfärdar här inte certifikat. Vaccination måste till
dessa länder därför styrkas med vaccinationsintyg.

Hästpass

Var försäkringen gäller					
Försäkringen gäller dygnet runt inom Norden och i samband med tävling i
alla andra länder förutom USA och Kanada.
Försäkringsbelopp och självrisk					
Försäkringsbeloppet utgör 10.000.000 kr per skada och max 20.000.000 kr per
år. Den försäkrades självrisk är 5 % av basbeloppet per skadehändelse.

Hästdrulleförsäkring
Försäkringen gäller dygnet runt inom Norden. Försäkringen omfattar skador
som orsakats av försäkrad häst utan att någon som tagit befattning med
hästen varit vårdslös:
- skada på egen egendom, dock ej häst, 1 basbelopp			
- skada på annans egendom, dock ej häst, 3 basbelopp		
- personskador 10.000.000 kr

Kollisionsförsäkring
Förutom hästdrulleförsäkringen finns en kollisionsförsäkring som omfattar
skador på häst till följd av kollision mellan travekipage i samband med travtävling. Med travtävling avses offentliga tävlingar eller annat av travsällskapen anordnat premielopp, provlopp, utbildningslopp, kvalificeringslopp och
bygdetrav.
Skadeanmälan och självrisk					
Anmälan om ansvars-, hästdrulle- eller kollisionsskada skall göras snarast på
särskild blankett som kan erhållas av travsällskapen eller STC. Självrisken är
5% av basbeloppet.

Från och med den 1 januari 2007 skall alla hästar ha pass oavsett ålder och
användningsområde. Hästpass skall ansökas av ägaren på fastställd blankett,
kostnad 450 kr, för dubblett 1750 kr och vid förtur 1750 kr. Avgifterna är inklusive moms. Utfärdandet av en dublett innebär att hästen inte kan komma
att ingå i livsmedelsproduktion.

Anmälan till: STC, 161 89 Stockholm.

Passet är en värdehandling som alltid skall följa hästen för att vid anmodan
kunna visas upp. Vaccinationer och veterinärbehandlingar skall föras in i passet. Hästpasset gäller som ID-handling för den i passet beskrivna hästen.

Försäkrade							
Samtliga innehavare av B-, D-, E- och F-licens samt övriga lärlingar.

Anmälan till avelsvärdering

Olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under aktivitet som har samband med travsport.

Avelsvärdering för varmblodiga travhingstar äger rum i februari/mars respektive november månad på Axevalla travbana.
För kallblodig travhingst äger avelsvärdering rum på Östersunds travbana
under oktober månad.
Anmälningsblankett jämte anmälningsavgift (se STC:s avgifter) skall insändas
till STC, Avelsavdelningen, 161 89 Stockholm. Anmälningsblankett kan rekvireras från STC eller hämtas från STC:s hemsida, www.travsport.se. Beträffande
senaste anmälningsdag se annons i Trav- och Galoppronden eller på STC:s
hemsida.

Försäkringar
År 2007 tecknar STC följande försäkringar för travsportens aktiva. Ansvars-,
hästdrulle- och kollisionsförsäkring samt kollektiv olycksfallsförsäkring för Boch D-licensinnehavare och lärlingar.

Kontaktperson Göran Wahlman, 08-6272000.

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Omfattning						
Försäkringsersättning utgår vid:

Ersättningar
- Medicinsk invaliditet, 30 Basbelopp
- Ekonomisk invaliditet, 30 Basbelopp
- Dödsfallskapital, 0,5 Basbelopp
- Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader, nödvändiga och skäliga
- Rehabilitering, 2 Basbelopp
Merkostnader
- Personliga tillhörigheter, 0,5 Basbelopp
- Extra kostnader under den akuta läkningstiden, 3 Basbelopp
(ej avbrott/ersättare)
Skadeanmälan						
Anmälan skall göras på blanketten ” Skadeanmälan kollektiv olycksfallsförsäkring” och skickas till STC, 161 89 Stockholm.

Egna försäkringar
Ansvarsförsäkring
Försäkringen gäller alla skador en hos STC registrerad häst, ( i A- eller Bträning), förorsakar för utomstående till följd av att någon (tränare, ägare,
stallpersonal, fodervärd, medhjälpare), som tagit befattning med hästen, varit
vårdslös.
Hur försäkringen gäller					
Försäkringsbolaget åtar sig - vid skada som omfattas av försäkringen - att:

Eftersom STC:s försäkringar endast gäller för skador som hästen orsakat eller i
samband med travsport bör alla aktiva se över försäkringsskyddet för:
Stöld- och brandförsäkring
Personlig olycksfallsförsäkring, övrig tid och övrig verksamhet.
Olycksfallsförsäkring för medhjälpare som ej innehar licens
Avbrotts-/ersättarförsäkring.

- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger för försäkrad			
- betala det skadestånd som försäkrad kan bli skyldig utge			
- vid rättegång föra försäkrades talan och svara för rättegångskostnaderna
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Bergsåker/Eskilstuna/
BERGSÅKER/ESKILSTUNA/
Färjestad/Gävle/
FÄRJESTAD/GÄVLE/
Romme/Örebro

Insatslopp

ROMME/ÖREBRO

Avgifter inkl. moms.
Solvalla
SOLVALLA

KRAFFT Svensk Uppfödningslöpning
2008
För år 2006 svenskfödda hästar.
1/2 2008 2:a insats
1 375 kr

Svenskt Trav-Kriterium 2008
För år 2005 svenskfödda hästar.
Avgift vid startanmälan till
uttagningslopp
6 360 kr

Startanmälningsavgift:
Uttagningslopp till KRAFFT Svensk
Uppfödningslöpning
2 120 kr

Svenskt Trav-Oaks 2008
Avgift vid startanmälan till
uttagningslopp
3 180 kr.

KRAFFT Svensk Uppfödningslöpning
2009
För år 2007 svenskfödda hästar.
1/9 2008 1:a insats (betalas av
KRAFFT för alla svenskfödda hästar)

Svenskt Trav-Kriterium 2009
För år 2006 svenskfödda hästar.
1/2 2008 1:a insats
375 kr
1/6 2008 2:a insats
1 250 kr
15/10 2008 3:e insats
1 250 kr
31/12 2008 4:e insats
1 250 kr

Åby
ÅBY
Konung Gustaf V:s/
Drottning Silvias Pokal 2008
(EURO Classic Trot)
Avgift vid anmälan till uttagningslopp (2007)
600 Euro

Jägersro
JÄGERSRO
KRAFFT Svenskt TravDerby 2008
För år 2004 svenskfödda hästar.
1/2 2008 5:e insats
1 250 kr
Startanmälningsavgift:
Uttagningslopp till KRAFFT
Svenskt Travderby
6 360 kr
och till Derbystoet
3 180 kr

Konung Gustaf V:s/
Drottning Silvias Pokal 2009
(EURO Classic Trot)
För alla hästar födda 2005.
1/3 2008 2:a insats
1 000 kr
1/5 2008 3:e insats
1 000 kr
1/12 2008 4:e insats
1 000 kr

KRAFFT Svenskt TravDerby 2009
För år 2005 svenskfödda hästar.
1/4 2008 4:e insats
1 250 kr
1/2 2009 5:e insats
1 250 kr

Konung Gustaf V:s/
Drottning Silvias Pokal 2010
(EURO Classic Trot)
För alla hästar födda 2006.
1/10 2008 1:a insats
1 000 kr
1/3 2009 2:a insats
1 000 kr

Startanmälningsavgift:
Uttagningslopp till KRAFFT
Svenskt Travderby
6 360 kr
och till Derbystoet
3 180 kr
KRAFFT Svenskt TravDerby 2010
För år 2006 svenskfödda hästar.
1/2 2008 2:a insats
625 kr
1/10 2008 3:e insats
1 250 kr
1/4 2009 4:e insats
1 250 kr
1/2 2010 5:e insats
1 250 kr

Axevalla
AXEVALLA
Sto Championatet 2008
För år 2004 svenskfödda ston.
Avgift vid startanmälan till uttag
-ningslopp 3180 kr.

Startanmälningsavgift:
Uttagningslopp till KRAFFT
Svenskt Travderby
6 360 kr
och till Derbystoet
3 180 kr
KRAFFT Svenskt TravDerby 2011
För år 2007 svenskfödda hästar.
1/9 2008 1:a insats (betalas av KRAFFT
för alla svenskfödda hästar)

Sto Championatet 2009
För år 2005 svenskfödda ston.
31/1 2008 2:a insats
1 000 kr
31/5 2008 3:e insats
1 000 kr
31/10 2008 4:e insats
1 000 kr
Sto Championatet 2010
För år 2006 svenskfödda ston.
30/9 2008 1:a insats
500 kr

E3 2008
Hästar födda 2005 som ursprungligen
registrerats i stambok hos ett europeiskt land (UET-land)
1/1 2008 4:e insats
1 250 kr
Anmälningsavgift:
Öppna klassen
2 500 kr
Sto klassen
1 875 kr
E3 2009
Hästar födda 2006 som ursprungligen
registrerats i stambok hos ett europeiskt land (UET-land)
1/2 2008 1:a insats
1 250 kr
1/6 2008 2:a insats
1 250 kr
1/10 2008 3:e insats
1 250 kr
1/1 2009 4:e insats
1 250 kr
Halmstad
HALMSTAD
SprinterMästaren 2008
(EURO Classic Trot)
Torsdag 3 juli.
StoSprintern 2008
(EURO Classic Trot)
Fredag 4 juli.
För alla hästar födda år 2004.
Avgift vid startanmälan till SprinterMästaren
600 Euro
StoSprintern
150 Euro

Frankrike 2010
För ston och hingstar födda 2006 som
ursprungligen registrerats i stambok
hos ett europeiskt land (UET-land).
15/11 2008 2:e insats
115 Euro
15/11 2009 3:e insats
260 Euro
1/8 2010 4:e insats
380 Euro
Vid def.anm.
915 Euro
Försök körs på Vincennes och på
Solvalla. Final på Vincennes.

DANNERO
Dannero
Svenskt Kallblodskriterium
och Kriteriestoet 2008
För år 2005 födda svenska och
norska kallblodiga hästar.
15/2 2008 4:e insats 995 SEK
Uttagningslopp till Svenskt
Kallblodskriterium köres 10
augusti på Dannero.
Östersund
ÖSTERSUND
Svenskt Kallblodsderby och
Derbystoet 2008
För år 2004 födda svenska och
norska kallblodiga hästar.
Uttagningslopp till svenskt
Kallblodsderby köres fredag 18
juli på Östersundstravet.

SprinterMästaren 2009
(EURO Classic Trot)
För alla hästar födda år 2005
1/3 2008 2:a insats
1 000 kr
1/5 2008 3:e insats
1 000 kr
1/12 2008 4:e insats
1 000 kr
Avgift vid startanmälan till SprinterMästaren
600 Euro
StoSprintern
150 Euro

Svenskt Kallblodsderby och
Derbystoet 2009
För år 2005 födda svenska och
norska kallblodiga hästar.
15/2 2008 insats 4 995 SEK
15/10 2008 insats 5 995 SEK

SprinterMästaren 2010
(EURO Classic Trot)
För alla hästar födda år 2006.
1/10 2008 1:a insats
1 000 kr
1/3 2009 2:a insats
1 000 kr

Svenskt Kallblodsderby och
Derbystoet 2010
För år 2006 födda svenska och
norska kallblodiga hästar.
15/2 2008 insats 1

GRAND
PRIXPRIX
DE L’U.E.T.
GRAND
DE L’U.E.T.
Italien 2008
För ston och hingstar födda 2004 som
ursprungligen registrerats i stambok
hos ett europeiskt land (UET-land).
1/8 2008 obl.prel.anm
380 Euro
Vid def.anm.
915 Euro
Försök körs i Milano och på Solvalla.
Final i Milano.
Finland 2009
För ston och hingstar födda 2005 som
ursprungligen registrerats i stambok
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hos ett europeiskt land (UET-land).
15/11 2008 3:e insats
260 Euro
1/8 2009 4:e insats
380 Euro
Vid def.anm.
915 Euro
Försök körs i Tammerfors och på
Vincennes. Final i Tammerfors.

Svenska Kallblodsklassikern
Dannero - Svenskt Kallblodskriterium
2009
Östersund - Svenskt Kallblodsderby
2010 Klassikern
Alla insatser
3 990
Insats 1 15 februari 2008
495
Insats 2 15 maj 2008
995
Insats 3 15 september 2008
995
Insats 4 15 februari 2009
995
Insats 5 15 oktober 2009
995
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