
REGLER FÖR MÄSTERSKAPSLOPP 
 
Mästerskapslopp i ponnytrav är: 
Svenskt Ponnytravkriterium för 3-åriga svenskfödda ponnyer 
Svenskt Ponnytravderby för 4-åriga svenskfödda ponnyer 
Svenskt 5-årsmästerskap för 5-åriga svenskfödda ponnyer 
Svenskt Mästerskap i ponnytrav för svenskfödda ponnyer 
Svenskt Mästerskap i ponnymonté för svenskfödda ponnyer 
Guldstoet för svenskfödda ponnyston 
 
Penningpriser: 
Förstapriset i mästerskapslopp skall i kat. B (sulky) vara 5 000 kr, utom SM där förstapriset skall vara 
10 000 kr 
Mästerskapslopp för kat A, samt monté kat A och B körs utan penningpriser.  
 
Hederspriser: 
Hederspriser till segrande ponnys ägare och uppfödare samt de tre främst placerade 
körsvennerna/ryttarna. Hederstäcke och lagerkrans till segrande ponny. 
Rosetter tillfaller samtliga odiskvalificerade ponnyer som fullföljer loppet. 
Plaketter tillfaller samtliga deltagande kuskar/ryttare. 
 
Loppens utformning: 
Samtliga mästerskapslopp startas med autostart/linjestart och grunddistansen för kategori A är 1640 m 
och för kategori B 2140 m. 
 
Berättigade att anmäla: 
Ponny som uppfyller mästerskapspropositionens krav och är startberättigade.  Företrädesregeln gäller 
inte. Företräde, om fler än får plats i loppet, har de ponnyer som under innevarande år: 
travat snabbaste kilometertid med volt- eller autostart. För sulkylopp gäller inte tider uppnådda i 
monté och i montélopp gäller enbart tid presterad i monté. 
Om inte tillfredsställande antal ponnyer anmäles kan loppet ställas efter beslut av Svensk Travsport. 
Resebidrag utgår till ej prisplacerad utgår enligt nedan. 
Total transportsträcka (tur och retur) beräknas från ponnyns uppstallningsort. 
Gäller endast för ej prisplacerade ponnyer med undantag då vunnen prissumma understiger aktuell 
transportersättning. I sådant fall utgår kompletterande transportersättning så att summan av prispengar 
och transportersättning motsvarar angiven transportersättningsnivå. 
60-80 mil: 750 kr. 
81-100 mil: 900 kr. 
101-120 mil: 1.200 kr. 
121-140 mil: 1.500 kr. 
mer än 140 mil: 1.800 kr. 
Ansökan om resebidrag görs till kundtjänst på Svensk Travsport. 
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SPTF 

• Deltagarpriser och rosetter till kuskar. 
• Ser till att SPTF-flagga finns på plats och hissas.  

 
Travbanan 

• Deltagarpriser (t.ex. ryggsäck med profilsaker eller grimma med namnskylt eller 
namnskylt box). 

• Hederspriser till placerade kommer från ST. Kolla att de kommit fram i tid. 
• Extra hederspriser kat A, värde motsvarande prispoäng. Gärna hästrelaterat, sele, 

säkerhetsväst, grimmor m.m. Prispoängen i SM kat A är 5000-2500-1650-1250-
1000-(700). Övriga mästerskapslopp: 2500-1250-625-300-150-(150). 

• Lagerkrans till vinnarna. 
• Förriddare med flagga (eventuellt). 
• Efter loppet intervju med vinnaren och fin segerceremoni. 
• Samling i lämplig lokal efter loppet för prisutdelning (övr placerade). Ta gärna 

hjälp av den lokala ponnytravklubben. 
• Loppet och priserna kan sponsras. 
• Bjud in representant från SPTF. 
• Kontakt med lokala media. 
• Provtagning på vinnarna och alkotest på kuskar i kat B.  

 
ST 

• Minnespriser ägare, tränare, uppfödare samt täcke till vinnande ponny.  
• Prispengar. 
• Betalar ut reseersättning till deltagare. 
• Underlag till program och speaker för presentation av loppet och deltagarna. 

Fakta om loppet, historik deltagarpresentation etc. Även kanalerna travsport.se, 
Unga Travet och ev. Kanal75 kan användas. 

 


