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ANMÄL TILL DE KALLBLODIGA
UNGHÄSTARNAS EGNA ELITLOPP!
Nuvarande samarbete inom ramen för Svenska
Kallblodsklassikern skapades 2007 och är ett
vinnande koncept för alla parter. Var med och
tävla om 4,2 miljoner kronor!
Svenska Kallblodsklassikern verkar långsiktigt och målmedvetet för att utveckla och stärka kallblodssporten. Syftet har hela
tiden varit att främja såväl bredd som topp. Det ena låter sig inte
göras utan det andra.
De senaste årens finalvinnare i öppna klasserna har kammat
hem hela 600 000 resp 700 000 kr! Tillsammans med stofinalerna och dess 350 000 resp 450 000 kronor till vinnarna rymmer Svenska Kallblodsklassikern fyra av de absolut
största kallblodsloppen som körs i världen!
Denna höga status har uppnåtts via de arrangerande banornas
givande samarbete med Svensk Travsport samt flerårigt engagemang från viktiga samarbetspartners. Agria, LRF och Sleipner
stöttar “Klassikern” vilket vi är mycket glada för.

“Klassikern” vänder sig inte bara till eliten. De relativt låga
kostnaderna, i kombination med fler lopp och ökad satsning
på stona, har mottagits väl av hästägarna till de senaste årens
kullar. Nu tas nästa steg. Fr o m 2018 höjdes förstapriset i
uttagningsloppen till 50 000 kronor.
De svenska och norska kallbloden tävlar på samma villkor.
Svenska Kallblodsklassikern erbjuder ston möjligheten att
enbart tävla mot ston. Vi sätter hästen i centrum med bra sport
och trivsamma kringarrangemang för såväl publik som aktiva
– det är med glädje vi inbjuder Dig att anmäla din häst till
Svenska Kallblodsklassikern!
Senast den 30 april 2020 är det dags för dig att anmäla ditt
kallblod fött 2018.
Välkommen!

Anmäl gärna via:
www.travsport.se

TAG CHANSEN ATT VARA MED I
LANDETS STÖRSTA KALLBLODSLÖPNINGAR!
Enklast och bäst är det att betala alla insatserna på en gång. För endast 5 350 kr (inkl moms) har du chansen att vara
med i landets två största kallblodslöpningar.
Väljer du att betala alla insatserna på en gång sparar du totalt 1 000 kronor.
Obs! I Svenskt Kallblodskriterium och Svenskt Kallblodsderby utgår extra uppfödarepremie på 10% av intjänade pengar
(tot 30% i de öppna finalloppen) till svenskfödda kallblod.
Insatser (inkl moms)
1 30 april
2020
1 150 sek
2 31 aug
2020 1 300 sek
3 30 nov
2020 1 300 sek
4 31 mars
2021 1 300 sek
5 31 okt
2021 1 300 sek
Betalning av alla insatser vid första insatstillfället: 5 350 sek (inkl moms).
Insatserna tas ut via ST:s och DNT:s avräkning.

Kriteriestoet
Pris: 350.000-175.000-87.500-42.000-28.000-17.500 sek.

Spårlottning
Mellan vinnarna i uttagningsloppen lottas om vem som först får välja
startspår, därefter lottas mellan tvåorna osv.

Derbystoet
Pris: 450.000-225.000-112.500-54.000-36.000-22.500 sek.

Distans
Svenskt Kallblodskriterium/Kriteriestoet – 2140 m autostart.
Svenskt Kallblodsderby/Derbystoet – 2140 m autostart.
Avhållande
Svenskt Kallblodskriterium och Kriteriestoet körs sommaren 2020.
Svenskt Kallblodsderby och Derbystoet körs sommaren 2021.
Anmälan via travsport.se
Svenska hästar kan med fördel anmälas via www.travsport.se.
Observera att detta av datatekniska skäl endast kan ske under februari
månad.
Reservation
Med reservation för ev felaktigheter eller ev feltryck.
Priser (2016 års nivåer, 6 priser)
Svenskt Kallblodskriterium
Pris: 600.000-300.000-150.000-72.000-48.000-30.000 sek.

Uttagningslopp Sv. Kallblodskriterium/Kriteriestoet
Pris: 50.000-25.000-12.500-8.000-5.500-4.000 sek.
Svenskt Kallblodsderby
Pris: 700.000-350.000-175.000-84.000-56.000-35.000 sek.

Uttagningslopp Svenskt Kallblodsderby/Derbystoet
Pris: 50.000-25.000-12.500-8.000-5.500-4.000 sek.
Uppfödarpremier
I Svenska Kallblodsklassikern ingår Svenskt Kallblodkriterium,
Svenskt Kallblodsderby, Kriteriestoet och Derbystoet.
I dessa lopp utgår extra uppfödarpremie på 10% av intjänade
pengar i finalloppen till svenskfödda kallblod.
Därutöver tillkommer Uppfödarpremier enligt Svensk Travsports
gällande regler ( f.n. 20%)
Förbehåll
Observera att ovanstående prissummor bygger på Svensk Travsports (ST)
fortsatta engagemang och stöd, förutsätter oförminskat antal anmälningar
samt i övrigt ekonomisk bärighet. Den fortsatta målsättningen är att på sikt
ytterligare höja prispengarna men de båda travsällskapen förbehåller sig
rätten att korrigera de prissummor som anges i denna broschyr. För övrigt
med reservation för ev ändringar och/eller felaktigheter. Se aktuell månadsproposition.

Sista anmälningsdag 30 april 2020
Uttagningslopp
Till Svenskt Kallblodskriterium och Kriteriestoet körs på Dannero.
Till Svenskt Kallblodsderby och Derbystoet körs uttagningsloppen
på Östersundstravet.
Uttagningsloppen körs cirka två veckor före resp finaler.
De hästar som kvalificerat sig för start i final betraktas
som definitivt startanmälda och är skyldiga att starta i finalen.
Om det anmäls
13-24
25-36
37-48
49-60

antal lopp
2
3
4
6

till final/lopp
6
4
3
2

Seedning
Efter anmälningstidens utgång seedas hästarna på respektive bana med
hänsyn tagen till hästarnas poäng enligt ST:s poängvärdering av de fem
senaste starterna och med hänsyn till hästarnas totala prissumma. Härvid
erhåller varje häst ett ordningstal. (Ex häst med högsta startpoäng
och högsta prissumma får ordningstalet 1 + 1 = 2). Häst med lägsta ordningstal rankas som nr 1. Häst med näst lägsta som nr 2 osv. Om två eller flera
hästar har lika ordningstal prioriteras den som har högst startprissumma, om
också den är samma tillämpas lottning mellan aktuella hästar. Vid fördelning
av hästarna till uttagningsloppen går hästen som rankas som nr 1 till 1:a avd.
Häst som rankas som nr 2 till 2:a avd osv, därefter i vändande ordning beroende på antalet uttagningslopp.

Dött lopp
Vid död löpning i uttagningslopp till Kriterie och Derby om den sista finalplatsen går den högst rankade hästen till final enligt ST:s bestämmelser. I sista
hand sker lottning. Startanmälan och övrig information
Se respektive banas månadsproposition.

För ytterligare information
Arena Dannero 0612-505 00 (01)
Östersundstravet 063-19 95 90
Svensk Travsport 08-475 27 00

www.kallblodsklassikern.se

www.kallblodsklassikern.se
www.travsport.se

