I väntan på tomten…………
2017 går mot sitt slut och precis som barnen väntar på julklappar väntar vi hästägare på det så kallade
pokalåret. Året då medlen till de aktiva passerar 1 miljard kronor för första gången.
Här kommer ett axplock av vad pokalåret innebär:
De sammanlagda prispengarna i treåringsloppen för varmblod höjs med nästan 50 procent.
Inte ett enda av de 665 treåringsloppen i Sverige nästa år kommer ha ett lägre förstapris än
50 000 kronor. På storbanorna blir prispengarna ändå högre. Vilket innebär att på Åby
kommer treåringsloppen att ha följande prisskala:
60 000-30 000-20 000-15 000-9 000-6 000-6 000-6 000 kr (8 priser).
I vardagstravet kommer inget lopp på Åby ha ett förstapris lägre än 30 000 kronor
(Undantag: max ett lopp per tävlingsdag får ha lägst 10 000 kronor).
Alla hästar som startar, även de som är oplacerade och diskvalificerade, kommer att få
prispengar. De oplacerade och diskvalificerade får 500 kronor. Femhundringen betraktas som
vanliga prispengar vilket innebär att den läggs på hästens startprissumma, genererar startpoäng
och ligger till grund för uppfödarmedel och provisioner.
För Åbys del innebär detta att ungefär 75 miljoner kommer att delas ut i prispengar under 2018. Det
här är en ökning med cirka 6 miljoner jämfört med 2017.
Fortsatt utveckling på Åby…
Den sportsliga utvecklingen fortsätter på Åby under 2018. Nordens största Montélopp genomförs på
Åby den 28 juni, Breeders Course treåringsfinal går av stapeln den 12 maj, vilket är samma dag som
pokalloppsfinalerna. Uttagningsloppen till de kungliga pokalloppen körs den 27 april.
Skriv redan nu in dessa dagar i almanackan för att uppleva höjdpunkterna på plats på Åby!
På Höglanda pågår arbetet med att ta fram ritningar på en framtida Travskola, boxar för hästhotell med
mera. Vi kommer att se ett framtida utbildningscentrum växa fram. Möjligheten att anlägga en ny
rundbana på Höglanda utreds också.
Åsa Trav arbetar vidare med sin utbyggnad till drygt 100 boxplatser. Dessa kommer till god
användning när Balltorp så småningom stängs på grund av kommunens byggnadsplaner för marken
med vägstråk runt söderleden. En framtida ecodukt över söderleden förändrar nog inte de planerna
inom kommunen. Utredning pågår dock om det är möjligt att göra något i delen närmare reservatet, för
de många hästägare som dock finns i området.
Byggandet av Hotell och mässhall fortsätter under året och till hösten står mässhallen klar. Samtidigt
skall de gamla lokalerna dockas in i de nya. Lokalerna kommer att göras modernare för att anpassas
till morgondagens besökare. Detta innebär att även 2018 kommer att vara mycket byggarbetsplats.
Men vi får ha överseende, för jag är övertygad om att det kommer att bli ett nytt fräscht Åby som
möter framtiden inom travet och besöksnäringen.
Åby Travhästägareförening önskar alla hästägare en

God Jul och Ett Gott Nytt Travår
Berth Ottosson
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