
TRÄNARLICENSER
På tränarsidan kommer det att finnas två licenser från 
årsskiftet. 

Dagens A-tränare fortsätter att vara A-tränare med 
samma regler och bestämmelser som tidigare. 

Som B-tränare blir det dock en förändring, man får 
träna ett obegränsat antal hästar som man är företrädare 
eller firmatecknare för samt att man från den 1 janu-
ari även har man möjlighet att träna upp till fem icke 
delägda hästar på sin B-licens. Här krävs dock en giltig 
F-skattsedel och momsregistreringsnummer i de fall nä-
ringsverksamhet bedrivs, precis som på A-tränarsidan.

Inga övriga tränarlicenser finns från årsskiftet, antingen 
har man ovanstående A-licens eller B-licens.

KUSK- OCH MONTÉLICENSER
På kusk- och montésidan blir det en hel del förändringar. 
Dagens körsvenskategorisystem med fyra olika körsven-
skategorier bantas ner till två olika kategorier.

Dagens kategori 1 som används vid STL-tävlingar 
och vid åtta av loppen på onsdagar kommer att fortsätta 
precis som nu. Kravet är 100 körda lopp de senaste fem 
åren varav 20 lopp de senaste två åren. 

Dagens kategori 2 och kategori 3 försvinner och ersätts 
av kategori 4 som från årsskiftet då kommer att heta kate-
gori 2, dvs en godkänd kör/montélicensutbildning och att 
man håller igång licensen med minst två aktiviteter per år.

Nytt blir också att alla licenstagare som kör/rider åt 
andra mot ersättning ska vara godkänd för F-skatt.

De som idag har en kör-/montélicens som heter C-, 
D-, E-, F- eller G-licens kommer från årsskiftet att 
övergå till en K-licens, en kör-/montélicens. Det kommer 
därmed bara att finnas tre olika bokstäver på nästa års 
licenser, det är A-licens, B-licens och K-licens. 

NYA LICENSBEST ÄMMELSER 2020

VAD SKA JAG SOM LICENS-
INNEHAVARE GÖRA NU?
Från och med mitten av november kommer Svensk Travsport och trav-
sällskapen att kunna börja förnya och uppdatera licenserna inför 2020.

Du som har A-licens idag och vill förnya den till 2020 hör av dig till Svensk Travsports Kund-
tjänst via email kundtjanst@travsport.se eller telefon 08 – 475 27 00. Tänk på att höra av 
dig i tid om du vill vara med och tävla redan från 1 januari 2020. Senast den 28 februari ska 
du sedan inkomma med en giltig F-skattsedel till Svensk Travsports ekonomiavdelning. Har 
du några frågor kring A-licensen kan du höra av dig till Mattias Stenby på Svensk Travsports 
Sportavdelning på 08 – 475 27 18 eller mattias.stenby@travsport.se.

Övriga licensinnehavare kontaktar sin hemmabana för att förnya eller byta licens inför 2020. 
Travsällskapen kommer att gå ut med mer information under november och december om 
hur du ska gå till väga på just din hemmabana, men tänk på att höra av dig i tid om du vill 
vara med och tävla redan från 1 januari 2020.
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EXEMPEL PÅ HUR PROPOSITIONER SER UT 2020:
PROP. 1.  K25-LOPP
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 100.000 kr, körda av A-, B- eller 
K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2.  
Körsvenner med högst 25 lopp under 2019.
2140 m. Voltstart. 
Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.300-(2.300)-(2.300) kr. 
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

PROP. 2.  K100-LOPP
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre högst 200.000 kr, körda av B- eller  
K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2.  
Körsvenner med högst 100 lopp under 2019.
2140 m. Voltstart. 
Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.300-(2.300)-(2.300) kr. 
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

PROP. 3. FÖRDELSLOPP (FÖRDEL K15)
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 50.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2.
150.001-250.000 kr körsvenner med högst 15 lopp under 2019.
2140 m. Autostart. 
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-5.000-(3.500)-(3.500) kr. 
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

PROP. 4. UNGDOMSLOPP 
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 100.001 - 300.000 kr, körda av B- eller  
K- licensinnehavare.  
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 1995 eller senare. 
2140 m. Autostart. 
Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.300-(2.300)-(2.300) kr. 
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

PROP. 5. UNGDOMSLOPP K50
Ljus anmälan.
3-åriga och äldre 200.001 - 500.000 kr, körda av B- eller  
K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2.  
Körsvenner födda 1995 eller senare med högst 50 lopp 2019. 
2140 m. Autostart. 
Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.300-(2.300)-(2.300) kr. 
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.

LOPP MED BEGRÄNSNINGAR
De lopp som idag är Lärlingslopp eller Amatörlopp kom-
mer att ersättas av andra typer av lopp med begränsning-
ar, det kan till exempel vara lopp som är stängda på ålder 
och/eller lopp som är stängda på erfarenhet eller antalet 
körda lopp föregående år. Precis som Breddloppen redan 
fungerar idag med max 150 lopp föregående år, men det 
kan lika gärna vara högst 10, 30, 50 eller 75 lopp föregå-
ende år beroende på vad banornas sportchefer väljer för 
nivåer i sina lopp eller serier.

I exempelvis Amatör-SM, K.G.Bertmarks Minne och 
en del internationella inbjudnings-kuskmatcher kommer 
det krävas ett medlemskap i en amatörklubb ansluten 
till STaR för att få delta. Mer info om propositioner till 
specifika lopp kommer under nästa år.

LICENSTYPER 2020
Följande licenstyper kommer sammanfatt- 
ningsvis att finnas från 1 januari 2020

A1:  träna, köra
A1M:  träna, köra, rida
A2:  träna
A2M:  träna, rida 

B1:  träna, köra
B1M:  träna, köra, rida
B2:  träna
B2M:  träna, rida 

K1:  köra
K1M:  köra, rida
K2M:  rida


