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GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND 2019 
 
 
Hamburg-Bahrenfeld. Söndag 13 Oktober 2019. 
 
Total prissumma minst 200.000 € 
För 4-åriga hästar födda 2011. 
 
Anmälan: senast måndag 17 September 2018 innan kl 24.00 till Klaus Koch +46-705-615745 
Startanmälan: senast måndag 7 Oktober 2019 innan kl 11.00 
 
Grosser Preis von Deutschland – Grupp I Int. 
2200 meter. Autostart. 
Pris: 75.000-37.500-25.000-20.000-10.000-5.000-2.500 € (6 priser). 
Hederspris till segrande hästs ägare, uppfödare, tränare, körsven och vårdare. Hederstäcke. 
 
Grosser Preis von Deutschland – Stoavdelning – Grupp II Int. 
1680 meter. Autostart. 
Pris: 25.000-12.500-6.500-3.000-2.000-1.000 € (6 priser). 
Hederspris till segrande hästs ägare, uppfödare, tränare, körsven och vårdare. Hederstäcke. 
I tillfälle av att stoloppet delas i flera avdelningar reduceras prissumman i varje avdelning till 
30.000 € (15.000-7.500-3.500-2.500-1.500). 
 
Insats totalt 2.850:00 € 
 
1:a insats 17 September 2018 100 € 
2:a insats 15 December 2018 200 € 
3:e insats 15 Februari 2019 250 € 
4:e insats 15 April 2019 300 € 
5:e insats 15 Juni 2019 350 € 
6:e insats 15 Augusti 2019 400 € 
Startavgift 7 Oktober 2019 1.250 € 
 
Efteranmälan: 
 
Den 15 April 2019 kan en häst efteranmälas mot betalning av 1.850 €. 5:e och 6:e insatsen 
samt startavgiften tillkommer. Vid startanmälan den 7 Oktober 2019 kan en häst efteranmälas 
mot betalning av 15.000 € (för stoavdelningen 5.000 €). 
I normalfallet tillkommer 7% tysk mervärdeskatt på alla insatser men kan en hästägare 
uppvisa ett giltigt svenskt VAT-nummer beräknas det ingen tysk moms. 
 
Observera att denna proposition är inofficiell. Den officiella publiceras på www.hvtonline.de 
och på www.trabhamburg.de  
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Anmälning och strykningar sker till: 
HTZ Hamburger Trab-Zentrum e.V. 
Luruper Chaussée 30 
22761 Hamburg 
Telefon +49-40-899 65 8-0, fax +49-40-899 65-830 
e-mail: renntechnik@hamburgtrab.de eller till 
 
Klaus Koch, telefon +46 705-615745, e-mail: ontrack@telia.com  
 
Tilläggsbestämmelser: 
 
Startanmälas fler än 15 hästar kan två eller flera försöksavdelningar komma att köras. Till 
final kvalificerar sig vid två försöksavdelningar de sex främst placerade hästarna från varje 
försök. Vid tre försöksavdelningar kvalificerar sig de fyra främst placerade hästarna från varje 
försök. Vid fyra försöksavdelningar kvalificerar sig de tre främst placerade hästarna från varje 
försök sig för final. I finalen startar 12 hästar. Prissumma i försöksavdelningarna: 15.000 €. 
I försöksavdelningarna vunna prispengar kommer till finalkvalificerade hästar enbart till 
utbetalning om hästen startar i finalen. Undantagna är hästar som kan uppvisa intyg från 
tjänstgörande banveterinär. Lottning om startplatserna företas enligt de vid tillfället för 
startanmälan gällande regler (Trabrennordnung TRO §79:3). 
För stoavdelning kan consolationslopp eventuellt komma att utskrivas. Sådant lopp skrivas ut 
kortfristigt och är öppet för ston för vilka minst en insats har betalats. 
 
Enligt tysk lag är en arrangör av hästkapplöpningar skyldig att dra 15% skatt på prispengar 
vunna av utländska hästägare som inte innehar en skattefrihetssedel. Dubbelbeskattningsavtal 
länderna emellan möjliggör att de innehällna pengarna återbetalas till ägare som kan uppvisa 
ett giltigt organisationsnummer (CVR). Övriga prispengar utbetalas omedelbart och senast när 
negativt dopingprov redovisats. 


