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7 november 2018, publicerad av David Zimmer

Fler tävlingsdagar 2019!
Nu är tävlingsprogrammet klart för 2019. För Bodentravets del innebär det två
fler tävlingsdagar varav en är V75-tävling.
Det är vind i seglen för Bodentravet. 29 ordinarie tävlingsdagar 2018 blir 31 nästa år.
– Det är så klart positivt att vi får tävla fler gånger 2019. Boden är den bana i Sverige
där flest vill vara med och jag tycker det är en rimlig bedömning att det borde köras
ännu fler dagar sett till intresset av att vara med, säger David Zimmer, travbanechef
på Bodentravet.
Nytt för 2019 är också att det blir två V75-omgångar på Bodentravet 2019. Den första
är söndag den 31 mars och den andra publikdragaren Midnattstravet lördag den 15
juni.
– Midnattstravet med Norrbottens Stora Pris är i sig ett inarbetat koncept. Vi har
kämpat för att få fler V75-tävlingar och det känns väldigt positivt att vi får en till
V75-omgång 2019. Vid den tidpunkten så har vi fortfarande en hel del snö kvar här
uppe men det kommer att vara ”sommarunderlag”. Ambitionen är att göra något
festivalliknande kring den här tävlingsdagen, säger David Zimmer,
Vad betyder det att ni får en till V75-omgång?
– Väldigt mycket för intresset kring Bodentravet och för våra aktiva som nu får
chansen att tävla om större prispengar på hemmaplan.
Från årsskiftet blir det en separation mellan Svensk Travsport, ST, och ATG som haft
monopol på spelmarknaden. Då blir det en öppen spelmarknad vilket innebär att ST
behöver byta namn på tävlingarna när ATG äger rättigheterna till exempelvis V75.
Det blir trestjärniga lopp där dagens V75 är standard, tvåstjärniga som ligger till grund
för V86 och ettstjärniga med V64 och GS75 som tävlingsstandard. Bodentravet får
2019 alltså två stycken trestjärniga och åtta stycken ettstjärniga tävlingar bland sina
31 tävlingsdagar.
– V75 som namn sitter djupt inpräntat hos folk, men det behöver vara vattentäta skott
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mellan ST och ATG från 1 januari 2019 när andra spelbolag får tillgång till
spelmarknaden, säger Zimmer.
Hur påverkar det här er?
– Omfattningen är svår att sia om i dagsläget. En nyhet är att redan från 1 november
2018 behöver alla legitimera sig vid spel i totokassor eller butiker.

Fakta Bodentravets tävlingsdagar 2019:
11/1: Lunch
19/1: V65
1/2: V64
15/2: Lunch
8/3: Lunch
22/3: V64
31/3: V75
18/4: Lunch
26/4: Lunch
2/5: V5-bredd
10/5: V64
28/5: V5
6/6: V5
15/6: V75
24/6: V5-bredd
8/7: Lunch
25/7: V64 (Björnkampen)
13/8: V5
22/8: Lunch
29/8: V64
9/9: V5-bredd
19/9: V64 (Mäster Gustafs Pokal)
27/9: Lunch
10/10: Lunch
24/10: V5
31/10: V5-bredd
5/11: V5
15/11: Lunch
28/11: V64
7/12: V65
13/12: V64
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