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Protokoll fört vid Sydträffen den 13 oktober 2017  
Hotell Scandic Mölndal 
 
Berth Ottosson Ordförande för Åby Travhästägareförening, hälsade välkommen till Åby och 
årets Sydträff. Träffen ersätter den träff som skulle genomförts på Mantorp. 
 
§ 1 Val av ordförande 
Berth Ottoson, ordförande för Åby Travhästägareförening, valdes till ordförande för mötet.  
 
§ 2 Val av sekreterare 
Christina Johnstone (Åby) valdes till sekreterare. 
 
§ 3 Val av justerare 
Percy Romberg (Halmstad) samt Per Birkerud (Kalmar) valdes till justerare. 
 
§ 4 Presentation av deltagarna 
18 deltagare representerade 10 olika föreningar deltog engagerat i mötet. 
Se bilaga! 
 
§ 5 Travhästägarna i framtiden 
Berth Ottosson presenterar kort den nya loggan.  
Förslag: De lokala föreningarna ska kunna utgå från samma logga.  
Ex: Travhästägarna Åmål, Travhästägarna Åby osv 
 
Anders Holmqvist konstaterar att gamla RST/nuvarande Travhästägarna har varit dåliga på 
att kommunicera ut vad föreningen åstadkommit. Även om det skrivits, har lokalföreningarna 
antingen inte läst och eller inte kommunicerat vidare ut i leden. 
Sammanfattningsvis har Travhästästägarnas arbete de senaste åren inneburit; 

• Grundserien är tillbaka 
• Snålskalorna borttagna 
• Under 2018 blir det generell ökning av prispengar. Minst 20´, 25`, 30´ eller 

40´beroende på bana. 
• Kostnadsjämförelsesidan ”Horserunner” är sjösatt. Idag har 130 tränare gått med och 

fler kommer. Arbete pågår att även transportörer och veterinärer på sikt kommer att 
vara med. 

• 300 miljoner tillförs sporten 2018, vilket är mycket tack vare Travhästägarnas arbete i 
sportbudgetgruppen (numera Bana/BAS-gruppen) 

 
Strategin inför 2020 är att 10% av spelet ska återgå till hästägarna. Under 2019 är målet 9%. 
Det vi måste fundera över är om dessa ska återgå i form av högre prispengar eller sänkta 
kostnader för hästägarna. Det kan vara att ta bort boxhyror, sänka transportkostnader avgifter 
för ägarskifte m.m.… 
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En EU-dom har initierat att alla som startar en häst ska få en startpeng på 500 kronor. 
Skatteverket funderar fortfarande på hur detta praktiskt ska lösas, besked kommer inom kort.  
 
Vidare diskuterades om och i så fall med hur mycket det är möjligt att sänka medlemsavgiften 
till riksorganisationen. Likaså att lägga ned tidningen Travet som utkommer med 4 
nummer/år. 
 
Mötet är överens om att hästägareföreningarna/hästägarna måste fokusera på de stora 
frågorna, stå redo inför en avreglerad spelmarknad och i framkant när det gäller att företräda 
alla former av hästägande. Skitsnack och oenigheter tar vi avstånd ifrån. 
 
 
 
§ 6 ST:s ordförande Hans Ljungkvist 
Hans Ljungkvist presenterar sina tankegångar kring travets framtid. Bland annat redovisar han 
siffror där det framgår att hästbasen de senaste 30 åren har minskat. Av denna minskning står 
B-tränade hästar för 36 % och A-tränade hästar med 8%.  
 
Däremot har spelomsättning och prispengarna ökat. Under nästa år räknar han med att medlen 
till de aktiva kommer att öka med runt 20 procent. Frågan är dock vad som händer om inte 
den negativa trenden med hästbasen vänder? Hur ska vi få fler hästägare och fler hästar? 
 
Tills idag har leden framför allt ropat efter höjda prispengar. Men är detta rätt lösning, undrar 
han? Siffror visar att om prispengen öka med en krona, höjs tränaravgiften med 1,60. 
 
Ljungkvist tar även upp den förändringstakt som sker i samhället och teknikens möjligheter 
och hot. Det gäller att hänga med. Tiden då folket strosade på stallbacken är förbi. Vi måste 
blicka framåt, bygga vår strategi på ny kunskap och nya beteende. Alla i branschen måste 
sätta sig ned tillsammans. Det råder inget motsatsförhållande mellan Hästägarna och ST. 
 
Ljungkvist erkänner att ST inte tillräckligt har tagit hänsyn till B-tränarnas förutsättningar att 
tävla på lunchtrav, eftersom en majoritet av B-tränarna måste ta ledig från jobbet för att kunna 
åka med sin häst. Detta har varit galet planerat från ST:s sida.  
 
Från mötets sida uppmanar vi därför att ST inte bara beklagar detta utan också tar tag och gör 
något åt detta snedförhållande som de själva upptäckt. 
 
Ljungkvist redogör även för den kommande processen av en omreglerad spelmarknad, där 
han menar att remissinstanserna i stort har köpt det förslag som ST och ATG presenterat. 
Beslut kommer enligt plan beräknas senast juni 2018. Det som kan fördröja är den lag som 
krävs när det måste till en helt ny spelmyndighet. 
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Strategin inför spelomläggningen beskriver Ljungkvist med tre punkter; 

• ST och ATG ska dras isär. Idag samkör man en rad funktioner, men ska ATG bli ett 
renodlat spelbolag måste denna skilsmässa till. 

• Ta ett samlat begrepp över tillgångarna. Det vill säga att ljud och bildrättigheterna 
samlas inom ST. Att sportdatabasen överförs till ST 

• Som ägare till ATG förändra strukturen inom ST. Det krävs att vara affärsmässig, att 
vara myndighet och en katalysator för 33 banor. 

Mötet tar upp vikten av att det absolut inte får vara driftstopp på ATG. 

 
§7 Johan F Lundberg 
Johan F Lundberg nytillträdd VD på Åby presenterar sig själv och berättar om 
framtidsmöjligheterna på Åby som både travbana, mässhall och hotell. För Åbys del räcker 
det inte med 59 travdagar på ett år utan nu satsar man på nya aktiviteter i den befintliga 
anläggningen.  
 
Han tror att Åby kommer att bli föregångare och bryta ny mark när det gäller att få in pengar 
från andra håll. Vi måste börja att prata om andra saker än att det bara handlar om att ta hit 
fler personer. Det handlar lika mycket om nya aktiviteter.  
 
Även om Åby just nu är en arbetsplats har publiksiffrorna detta år ökat med 5% och även 
intäkterna har ökat. 
 
Han uppmanar oss alla att fundera kring fler och nya möjligheter på de 30–35 tävlings- och 
ridanläggningar som finns idag. Det kan/måste vara olika aktiviteter på olika anläggningar 
men att man har draghjälp av varandra. Alla banor har ett berättigande. Men vi måste jobba 
gemensamt. Alla måste tänka hur kan vår förening jobba för helheten. 
 
Han menar även att det är bättre att göra och misslyckas än att inte göra något alls. Vi är 
många, men vi måste få in fler i sporten – helst ungdomar. 
 
 
§8 Framtidsarbete 
Mötet delade upp sig i fyra grupper och diskuterade ett antal frågor rörande framtiden 
 

a) Insatsloppen 
Samtliga grupper var ense om att alla anmälda till insatsloppen och som anmäler sig 
till start också ska få möjlighet till att starta. Detta kan genomföras via förkval 
regionvis. Tar vi exempelvis Jägersro innebär det fortsatt 72 hästar som sedan gör sina 
kvallopp på Jägersro. Kvar att diskutera om exempelvis de fem med högst poäng kan 
vara direktkvalificerade till kvalen på Jägersro. 
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b) Hur använder vi de 10% av spelomsättningen år 2020 
Här framkom flera åsikter från att sänka kostnader till högre prispengar. Det fanns 
även åsikten att 10% kan vara irrelevant år 2020 när spelmarknaden är omreglerad.  
 
Ta bort kostnader: 
Ta bort/subventionera boxhyror, ta bort kostnaden för ägarskifte, subventionera 
transporter. 
Frågan kom upp om det skulle finnas kollektiva transporter, där hästar plockades upp 
på vägen till banan. Denna idé avslogs. 
Frågan kom upp om det skulle finnas särskilda transportbidrag för B-tränare. Även 
denna idé avslogs. 
 
Höja prispengen: 
Med hänsyn till den omreglerade spelmarknaden bör det göras avtal med samtliga 
spelbolag kring den procentsats som ska återgå till sporten. 
 
Satsning/stimulering av svenskuppfödda hästar 
Förslaget att det skulle vara en 10 – 20 % högre prissumma för en svenskuppfödd häst 
mottogs positivt av alla. Denna högre prissumma skulle gälla alla lopp och på så sätt 
göra det mera intressant att köpa svenskt. ”Närproducerat” 
 
Löna sig att få ett sista pris 
Mötet överens om att sista priset ska ligga på minst 6000 sek. Man ifrågasatte dock 
förslaget där slutsummorna i ett par fall är lägre än vad det varit hittills. Något för 
sportkommittén att titta vidare på. 

 
c) Organisation 

Mötet eniga om att det är bra att det bara är en organisation som företräder hästägarna. 
I den gemensamma organisationen ska finnas representanter från alla regioner och alla 
sorters banor.  
 
Man är också intresserad av att de finns ett gemensamt bemannat kontor. 
På frågan om vad som är viktigast; 0 kronor i medlemsavgift till riksorganisationen 
eller en halvtidsbemanning var mötet eniga om en halvtidsbemanning. 
 
Viktigt att man är uppmärksam i valet av personer som ska in i det nya ST, eftersom 
man kommer att bli ägare till ATG. Behövs exempelvis spelkompetens. Det behöver 
även vara rätt folk som gör bolagsordningen för ATG så att de visioner som Hans 
Ljungkvist målade upp kring den nya spelmarknaden verkligen gagnar sporten. 
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d) Kommunikation 
Travhästägarna måste vara duktiga på att kommunicera ut vad man gör. Detta kan 
exempelvis vara blänkare i tidningar/travronden 
Maila ut protokoll till medlemsföreningarna/lägga ut protokoll på hemsidan 
Travhästägarna skickar ut punkter som föreningarna kan informera om på egna möten. 
Sekreteraren gör infosnuttar att lägga ut på sociala medier 
Viktigt att informationen är kort, eftersom den konkurrerar med mycket annat. 
Bra att frågor/information är förankrad i organisationen innan den sprids officiellt 
Ska vara öppna kort mot medlemsföreningarna 
 
De lokala föreningarna kan maila ut protokoll till medlemmarna/hemsidan 
Arbeta för en samverkan mellan de olika basorganisationerna 

 
e) Mjuka värden 

Hästägaren ska känna att denne är en VIP-person. Handlar om bemötande, att bli 
bekräftad som ”den viktigaste personen”. 
Vid vinst; fokus på vem som äger hästen, Hederspris till den som äger hästen 
Utse månadens hästägare. 
Lyfta fram skötaren i presentationer 
Ska som medlem kunna komma in på samtliga banor/bjudas på fika 
Medlemskortet visa att det är ett viktigt medlemskort, inte bara vara en papperslapp 
som vem som helst kan skriva ut på datorn. 
Sms inför start. ”Roligt att du har häst till start – lycka till!” Travhästägarna xxx. 
Vi ska vara duktigare på att prata positivt om travet 
Breddloppen ska företrädesvis köras på lördagar och söndagar. 
 

f) Rekrytering av medlemmar 
Finns ett brev när man hämtar ut boxplats/vojlocker som informerar om förmånerna 
att vara med i en hästägareförening. Finns även en lista med våra olika lokalföreningar 
samt kontaktuppgifter. Hästägaren kan själv välja vilken förening de vill ansluta sig 
till. 
 
Viktigt att andelhästägarna blir medlemmar. Frågan ställdes hur vi hittar alla 
andelshästägare och uppmärksammar dessa om medlemskapet och dess förmåner. 
 
Ta fram ett speciellt information/värvningsmaterial vi kan använda/skicka till 
andelsträffar. Det ska ingå ett medlemskap i andelsavtalet 
 
Ska finnas ett särskilt travhästägarelopp/serie där medlemmarna har företräde med 
sina hästar 
 
Genomföra öppet hus på banorna där besökare kan få provköra, träffa kuskar 
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g) Diverse 
Mötet föreslår att försäkringsbolagen även ska finnas med på Horserunner.  
Vi ska vara tydligare med att informera om att medlemmar i Travhästägarna får rabatt 
hos Folksam när man nytecknar försäkring.  
 

 
 
 
 
 
 
 
§9 Mötets avslutande 
Ordförande Berth Ottosson tackar för engagemanget och avlutar mötet. 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Christina Johnstone   Berth Ottosson 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Percy Romberg   Per Birkerud 
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Deltagare Sydträffen 13 oktober 2017 
 
 
Lars Horwitz  Åmål Travhästägareförening 

Mikael Johansson Gotlands Travhästägareförening 

Claes Ljung  Halmstadtravets Hästägareförening 

Percy Romberg Halmstadtravets Hästägareförening 

Gunnar Johansson Axevalla Travförening 

Anders Holmqvist Färjestad Hästägareförening 

Stig Fröding  Färjestad Hästägareförening 

Nils-Göran Nilsson Skånska Travhästägareföreningen 

Curt-Olof Dahl Sydöstra Sveriges Hästägareförening 

Per Birkerud  Sydöstra Sveriges Hästägareförening 

Östen Johannesson Årjäng – Västra Värmlands Travhästägareförening 

Runar Johansson Arvika Travhästägareförening 

Berth Ottosson Åby Travhästägareförening 

Peter Kling  Åby Travhästägareförening 

Eva-Lotta Risedal Åby Travhästägareförening 

Henrik Olsson Åby Travhästägareförening 

Bengt Bååw  Åby Travhästägareförening 

Christina Johnstone Åby Travhästägareförening 

 

 

 


