
ANMÄLAN TILL 
SVENSKT TRAV-KRITERIUM 2022

FÖR ÅR 2019 I SVERIGE FÖDDA OCH INREGISTRERADE HÄSTAR 

Insatser erlägges enligt följande:
31 januari 2021  530 kr  anmäl innan
31 maj 2021  1 272 kr  avanmäl innan
31 augusti 2021  1 272 kr  avanmäl innan
30 november 2021  1 272 kr  avanmäl innan

Datumen är sista anmälning/avanmälningsdatum, efter detta skickas 
räkning från ST.

Avgift vid definitiv startanmälan till Kriterieuttagning: 6 360 kr
Avgift vid definitiv startanmälan till Oaksuttagning: 3 180 kr
Insatserna och startanmälningsavgifterna är inklusive moms 6%.

Enklast anmäler du din häst via ditt konto på travsport.se. Saknar du konto 
kan du anmäla via ett mail till kriteriet@solvalla.travsport.se så dras 
beloppet via avräkningen. Alternativt betala 530 kr till Stockholms Travsällskap. 

kriteriet@solvalla.travsport.se • 08-635 90 11

Efter att första insatsen är betald dras efterföljande insatser vart eftersom de 
förfaller via hästens avräkning. 

Vill ni avanmäla er häst måste ni meddela Stockholms Travsällskap detta 
skriftligt eller via www.travsport.se innan insatsen förfaller, annars skickas en 
faktura till er via ST. (De hästar som inte har någon registrerad ägare måste 
det däremot betalas in manuellt). 

Följ er hästs insatsstatus underfliken ”Historik” på www.travsport.se

•  Betala via bankgiro 579-7121
• Skriv din/dina hästars namn och reg.nr som referens vid betalningen.
•  Vid betalning från utland:  
 S.W.I.F.T ESSESESS IBAN SE44 5000 0000 0536 7100 3030

Svensk Travsport har medgivit att svenskfödd häst som intagits i Svensk Travsports register och 
därefter exporterats får starta i Svenskt Trav-Kriterium och Svenskt Trav-Oaks oavsett 

vilka regler som i övrigt gäller för sådana hästar.

Kriterieserien 2022
För hästar anmälda och kvarstående i Kriteriet vid respektive lopps avhållande.

Lopp  Preliminärt 1:a pris
Coccinelles lopp (ston)  100 000 kr
Gay Gals lopp (ston)  100 000 kr
Gay Noons lopp  100 000 kr
Grains lopp  100 000 kr
Ibrahim Paschas lopp  100 000 kr
Juliennes lopp  100 000 kr
Kriterieuttagningar  100 000 kr
Kriterium Consolation 100 000 kr
Kriterie-Revanschen  200 000 kr
Lime Abbeys lopp (ston)  100 000 kr
Locomites lopp  100 000 kr
Oaksuttagningar (ston)  100 000 kr
Oaks Consolation (ston)  100 000 kr
Oaks-Revanschen (ston)  100 000 kr
Pamir Broddes lopp  100 000 kr
Rikitikitavis lopp  100 000 kr
Sommarfavoriten  200 000 kr
Sommarfavoriten (ston)  100 000 kr
Vinterfavoriten (2 år)  200 000 kr
Vårfavoriten  200 000 kr
Vårfavoriten (ston)  100 000 kr

Reservation för eventuella ändringar.

Svenskt Trav-Kriterium 2022
2 640 meter. Autostart.
Priser: 2.000.000 - 1.000.000 - 500.000 - 240.000 - 160.000 - 100.000 kr (6 priser).

Svenskt Trav-Oaks 2022
2 140 meter. Autostart. Ston.
Priser: 1.400.000 - 700.000 - 350.000 - 168.000 - 112.000 - 70.000 kr (6 priser).

Uppfödarpriser utgår med 30% på utgående prispengar.
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästens (ASVT) hederspris till 
segrande hästs uppfödare.

Avstår du premieloppet med din häst så erhåller du dubbla prispengar av det din 
häst tjänar i finalerna av Svenskt Trav-Kriterium och Svenskt Trav-Oaks 2022.

Regler för uttagningar till Kriteriet och Oaks (12 platser)
Om det anmäls  Antal lopp  Kvalificerade från varje lopp
13 - 24  2  6
25 - 36  3  4
37 - 48  4  3
49 - 72  6  2 

Spårlottning/val av startspår i Kriteriet och Oaks sker på följande sätt: 
mellan segrarna i uttagningarna till Kriteriet och Oaks lottas om vem som skall 
få välja spår i turordning, därefter lottas mellan tvåorna och vem som därnäst
skall få välja startspår i turordning och så vidare.

Vid död löpning i uttagningslopp till Kriteriet och Oaks om den sista 
finalplatsen går den främst seedade hästen till aktuellt lopp.

Allmänna bestämmelser
Loppen körs enligt Svensk Travsports reglemente och i tillämpliga delar enligt 
centrala bestämmelser för svenska travbanor samt enligt av Stockholms 
Travsällskap utfärdade allmänna bestämmelser för aktuell tävlingsdag.

Om insats ej erlagts i föreskriven tid betraktas anmäld häst som struken. 
Stockholms Travsällskap påtager sig ej något ansvar för att påminnelse 
om insatser eller dylikt når respektive ägare, utan det ankommer på varje 
anmälare att själv bevaka förfallodagar.

Uttagningsloppen körs efter Svensk Travsports regler för insatslopp.

Arrangören, i samråd med Svensk Travsport, förbehåller sig rätten att 
förlägga uttagningslopp på fler banor.

Bromma i januari 2021
STOCKHOLMS TRAVSÄLLSKAP
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Porto betalt


