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ANMÄL DIN HÄST SENAST 28 FEBRUARI!
Välkommen att anmäla din häst till Sveriges populäraste insatslopp.
Erbjuder cirka 18 miljoner kr. Din häst kan vinna över 2 miljoner kronor i E3.
E3-serien spänner över hela året. 10% extra uppfödarmedel i finalerna till svenskfödda hästar.
70% av startande hästar i E3-serien tjänar tillbaka insatserna.
E3-serien spänner över hela treåringssäsongen. Den penningstinna huvudserien börjar med försök och
final över medeldistans i juni med minst 900.000 kr i förstapris i båda finalerna. Serien fortsätter i augusti
med en ny omgång försök och finaler med samma höga prissummor, då över sprinterdistans.
Finalhelgerna körs dessutom consolations för båda klasserna.
På hösten får alla en ny chans i E3-revanschen med ett lopp för hingstar/valacker, ston och öppen klass med
vardera minst 150.000 kronor.
Dessutom erbjuder E3 44 st bonuslopp varav 2 på Kalmar. Det är treåringslopp i blandade klasser, utlagda
över hela säsongen på de sex arrangörsbanorna Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme och
Örebro samt Kalmartravet. 18 st av E3-bonusloppen är förbehållna ston. Endast hästar som erlagt samtliga
insatser till E3 2020 får starta i bonusloppen.
PRISSUMMORNA I SERIEN ÄR GARANTERADE.
BEROENDE PÅ INSATSERNAS STORLEK KAN PRISPENGARNA BLI HÖGRE.
Samtliga lopp är öppna för alla hästar vilka är födda 2017 och ursprungligen har registrerats i stambok
hos ett europeiskt land (UET-land), vars ägare betalat de fyra insatserna à 1.600 kr (inkl. 6 % moms).
Anmälningsdatum för första insats är 28/2-2019. Övriga insatser dras automatiskt för svenska hästar.
Avanmälningsdatum för övriga insatser är: 31 maj, 30 augusti och 30 november.
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ANMÄL DIN UNGHÄST (FÖDD 2017) PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT…

…anmäl via www.travsport.se eller insats@e3.se
…eller betala in 1.600 SEK (inkl 6% moms) på något av nedanstående kontonummer/giro. Ange hästens namn!
…eller ring Eskilstuna, 016-42 82 07/016-42 82 00…
E3 Travlopp AB
Bankgiro: 5991 - 0307
SWIFT-adress: SWEDSESS (Sparbanken Rekarne)
IBAN nr: SE 4680 0008 2701 0046 7738 75
– Ange mottagare: E3 2020
– Ange hästens namn!
Information:
Eskilstuna, 016-42 82 07/016-42 82 00
www.e3.se

ANMÄL
SENAST 28
FEBRUARI!

BESTÄMMELSER OM UTTAGNINGSLOPP

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Loppen avhålles i enlighet med
Svensk Travsports reglemente
gällande bestämmelser för
insatslopp, samt tillämpliga delar
enligt centrala, allmänna
bestämmelser för svenska
travbanor och av arrangören
utfärdade allmänna bestämmelser
för den aktuella tävlingsdagen.
Arrangören påtager sig ej något
ansvar för att påminnelse om
insats eller dylikt når respektive
ägare, utan det ankommer på
varje anmälare att själv bevaka
förfallodagen. Om insats ej erlagts
i föreskriven tid betraktas anmäld
häst som struken. Ägarskifte eller
namnändring beträffande anmäld
häst skall omgående meddelas
Svensk Travsport.

Anmälningsavgiften i uttagningsloppen är 3.000 SEK.
(Avgifter exkl. moms)

Arrangören förbehåller sig rätt
att företaga nödvändiga ändringar
för loppets genomförande. Såvida
tillräckligt antal inte anmäls, eller
andra sådana omständigheter
inträffar att arrangören anser
att loppet inte kan genomföras,
återbetalas gjorda insatser.

E3 HUVUDSERIE 2020
Bana
Örebro
Bergsåker
Bergsåker
Färjestad
Romme
Romme
Eskilstuna
Gävle
Kalmar

Månad
juni
juni/juli
juni/juli
aug
aug
aug
nov/dec
nov/dec
nov/dec

Lopptyp
Försök
Final
Final
Försök
Final
Final
Revansch
Revansch
Revansch

Kön
h/v & sto
h/v
sto
h/v & sto
h/v
sto
sto
h/v
öppen

Distans
2 100a
2 140a
2 140a
1 640a
1 640a
1 640a
2 140a
2 140a
2 140a

Revanscherna körs som enskilda
lopp där hästarna uttages efter
startpoäng. Alla hästar för vilka
samtliga insatser erlagda är
startberättigade.

MINST 900 TKR
I FÖRSTAPRIS
I BÅDA FINALERNA!
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