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Angående skrivelse från ASVT och Sleipner om önskemål att se över reglerna för 

uppfödarmedel till uppfödare av svenskfödda hästar som tävlar utomlands 

Svensk Travsport har fått en skrivelse från ASVT och Sleipner daterad 2017-04-03 med ett 

önskemål om att se över reglerna med en maxgräns på 100 000kr för uppfödarmedel till 

uppfödare av svenskfödda hästar som tävlar utomlands. 

Frågan om förändrade regler för uppfödarmedel för utlandsstarter och grupplopp har varit 

uppe tidigare, efter en skrivelse från ASVT 2014-12-08. Styrelsen hänsköt då frågan till 

Avelsrådet och sportbudgetgruppen. Avelsrådet slog då fast att avsikten var att finaler i Gr I 

och II lopp i Sverige skulle vara uppfödarmedelsgrundande även för äldre hästar (8 år och 

äldre) oavsett om finalen låg på V75 eller ej, vilket också styrelsen beslutade. 

Frågan om gränsen för uppfödarmedel för tävlingar utomlands hänvisades till 

Sportbudgetgruppen (numera referensgrupp bana/bas) där ASVT:s ordförande Ingemar Alin 

deltar och där man diskuterar hur sportens medel fördelas och priorteras. Ingemar Alin 

uttryckte också förhoppningar om att 100 000 kr-gränsen skulle tas bort i en ledare i tidningen 

Travhästen nr 4 2016. 

I inskickad skrivelse hänvisas till förslag på mål i Pegasus 2020 på prisplacerade svenskfödda 

hästar i utländska grupplopp och att det då är rimligt att uppfödarna premieras när hästarna 

lever upp till målsättningarna. Något beslut om mål och incitament rörande prisplacerade 

svenskfödda hästar i utländska grupp I lopp är dock inte taget ännu. 

Ett förslag till fördelning och prioritering av medel för 2018 är redan framtaget och diskuterat 

i referensgrupp bana/bas. En ändring av en regel som sen inte kan få önskad ekonomiskt 

effekt synes ganska meningslös, då syftet med förslaget är just en ökad medelstilldelning 

(uppskattningsvis mellan 1,7 och 3,5 miljoner årligen). Vi har inte heller sett utfallet än av 

den stora ändring av uppfödarmedlen som trätt i kraft i år. Travsporten står dessutom inför 

stora utmaningar och möjligheter med en ny spelreglering. 

Utifrån ovanstående avser Svensk Travsport inte att påbörja någon enskild översyn av 

reglerna av uppfödarmedel till svenskfödda hästars uppfödarpremier vid tävlingar utomlands 

utan samordna frågan med sportens målsättningar, framtida resursfördelningar mm. 
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