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11 december 2018, publicerad av David Zimmer

Svensk Travsport lanserar Svenska Travligan
(STL)
Svenska Travligan (STL) är det nya namnet på det tävlingsupplägg som hittills
legat till grund för huvuddelen av V75-tävlingarna. Det innebär att hästarna möts
i försök och finaler i de fem divisionerna (Gulddivisionen, Silverdivisionen,
Bronsdivisionen, Klass I och Klass II).

Varför gör Svensk Travsport denna förändring? Sportchef Petter Johansson
förklarar:
– ATG äger varumärket V75 och det beskriver spelet V75. En av konsekvenserna av
den nya spellagstiftningen är att Svensk Travsport från och med 2019 inte längre kan
använda spelformer som till exempel V75 för att rubricera våra tävlingar och lopp.
På vilket sätt påverkar STL mig som travintresserad?
– Den svenska travsporten hör till världens främsta, men de idrottsliga prestationerna
hamnar ofta i skuggan av spelet. Genom att fokusera på tävlingarna, hästarna,
kuskarna och tränarna vill vi öka intresset för travet som en intressant sport. Vi ser det
som ett gyllene tillfälle att ta fram sporten och att bygga travsportens varumärke,
säger Petter Johansson.

Vad innebär STL för mig som spelare?
– Varje gång vi har en STL-dag 2019 kommer ATG att arrangera V75-spel på de
tävlingsdagarna. Dessutom kommer ATG ha V75-spel på ytterligare några stora
tävlingsdagar som inte ingår i STL, till exempel Elitloppet, Derbysöndagen och
SprinterMästaren. Sammanlagt kommer ATG arrangera V75-spel på 73 svenska
tävlingsdagar 2019, vilket innebär ungefär samma omfattning som 2018.

Detta är Svenska Travligan (STL)
Svenska Travligan (STL) är en tävlingsserie för de allra bästa travhästarna. STL
pågår under hela året med åtta försök- och finalomgångar, så kallade meeting. I varje
meeting körs ett antal försökslopp där de tolv hästar som samlat flest poäng i försöken
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får starta i finalerna.

De första STL-tävlingarna startar redan lördagen den 22 december på Mantorp och
efter fem försöksomgångar möts de mest framgångsrika hästarna i finaler på Åby den
2 februari 2019.

Meeting 2019

Meeting 1

Start: 22 december 2018. Final: Åby 2 februari

Meeting 2

Start: 21 januari. Final: Solvalla 30 mars

Meeting 3

Start: 23 mars. Final: Solvalla 25 maj

Meeting 4

Start: 18 maj. Final: Eskilstuna 29 juni

Meeting 5

Start: 23 juni. Final: Åby 10 augusti

Meeting 6

Start: 3 augusti. Final: Solvalla 28 september

Meeting 7

Start: 21 september. Final: Solvalla 2 november

Meeting 8

Start: 26 oktober. Final Solvalla 26 december
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