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Tag chansen att vara med i landets två största kallblodslöpningar!

Enklast och bäst är det att betala alla insatser på en gång. Du sparar totalt 1 000 sek och har chansen att 
vara med i landets två största kallblodslöpningar; Svenskt Kallblodskriterium och Svenskt Kallblodsderby.

Anmälan görs på ert hästägarkonto på travsport.se. Saknas sådant används denna anmälningsblankett.
Anmälan skall ha skett senast den 30 april 2021.

Alla insatser för endast 5 350 sek (inkl moms).
Nytt för 2022 är att den öppna klassen försvinner och att det blir en klass för hingstar och valacker och en 
för ston. Nytt är också att prispengarna i de båda klasserna blir lika stora. Vin[1]narna i Kriteriet och Kriteri-
estoet får vardera 500 000 kr medan vinnarna i Derbyt och Derbystoet får 600 000 kr vardera.

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 broschyren.

Totalt sparar du 1 000 sek om du väljer att betala alla insatserna på en gång!

Insatsterminerna (inkl moms);
Insats 1.  30 april 2021  1 150 sek.
Insats 2.  31 aug 2021  1 300 sek.
Insats 3.  30 november 2021  1 300 sek.
Insats 4.  31 mars 2022  1 300 sek.
Insats 5.  31 oktober 2022  1 300 sek.
TOTALT 6 350 sek.

Betalning av alla insatser vid första insatstillfället: 5 350 sek (inkl moms).

Jag anmäler hästen     reg.nr
Till Svenska Kallblodsklassikern 2022/2023.

Jag betalar alla insatser vid första insatstillfället. Insatsen dras via ST:s avräkning för
maj månad 2021. Norska kallblod debiteras via DNT.

Jag betalar en insats i taget via ST:s avräkning för resp. månad. Jag godkänner att insatserna debiteras 
mig till dess jag skriftligen meddelat att hästen inte längre skall kvarstå i Kallblodsklassikern.

Företrädarens namnteckning.

Anmälan skickas till Jämtlands Travsällskap, Krondikesvägen 91A, 831 48 ÖSTERSUND
Via mejl till: ulrika.bergesol@ostersund.travsport.se

Telefon: 0046 (0)63 – 19 95 90. Svenska kallblod kan även anmälas via www.travsport.se
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