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Utvärdering av programmet ”Åtgärds-och aktivitetsprogram för Åby 
Travhästägareförening.

Inledning.
Den 4 september 2012 fastställde Åby Travhästägareförening ett Åtgärds-och 
aktivitetsprogram som skulle ligga till grund för föreningens aktiviteter och påverkansarbete. 
Under sju olika rubriker redovisades olika förslag som summerades i att-satser. Nedan följer 
en redovisning av rubriker och att-satser i programmet samt exempel på åtgärder och resultat.

Prispengar och premier.
 Att prispengarna på Åby måste öka.
 Att utbetalda prispengar inte får understiga de medel som erhålls från ATG 

och insatser från hästägare.  
 Att antalet prispengar i loppen skall ökas.
 Att boxavgifterna skall slopas för Åby-tränade hästar
 Att premiesystemet bibehålls och utvecklas.

Föreningen har i skrivelser, uppvaktningar och flera motioner på sällskapets stämmor och i 
överläggningar med Åby drivit kravet på ökade prispengar. Efter år av minskade prispengar 
kunde utvecklingen brytas 2015 och prispengarna öka från en låg nivå. En stor förbättring 
kommer genomföras 2018 i form av en allmän nivåhöjning för såväl unghästtävlande, 
breddtravet som elit som en följd av Pokalårsöverenskommelsen. 

Sedan 2015 går alla ATG-medel och insatser på Åby ut i prispengar. Antalet prispengar i 
loppen har ökat genom att fler lopp körs med åtta priser. Nu senast under 2017 höjs också 
nivån på 3:e, 4:e och 5:e priserna i vardagstravet.

Från och med 2016 har Åbytränade hästar fria boxavgifter vid tävlingar på hemmabanan. 
Därmed tillgodosågs ett viktigt krav som sparar cirka 800 000 kronor per år för Åbys 
hästägare.

Premiesystemet har bibehållits och utveckling har skett genom den s.k premiechansningen 
vilket innebär att hästägarna själva väljer om de vill tävla om pengarna i förhöjda prispengar i 
vissa utvalda årgångslopp eller köra premielopp med hästarna som tvååringar.
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Travregionen Väst.
 Att Åby bör ta initiativ till ett utvecklat samarbete mellan banorna i västsverige.
 Att det centrala fördelningssystemet bör stödja en regional samverkan.

Föreningen har i motioner till sällskapet, i överläggningar med sällskapet och i träffar med A-
tränar-,B-tränar- och hästägareföreningarna på Axevalla och Halmstad sökt få till stånd ett 
utvecklat samarbete med sikte på ett gemensam travregion och organisation i västsverige. 
Under vissa perioder utvecklades ett organisatoriskt samarbete mellan Åby och Halmstad men
har inte fullföljts.

Kostnader och prisutveckling. 
 Att kostnadsutvecklingen inom travet måste kartläggas och bringas under 

kontroll.
 Att ram- och branschavtal kan vara ett instrument att pressa kostnader för 

hästägare och övriga aktiva.
 Att intäktsmöjligheterna måste ökas genom premier och breddskalor.

Frågorna om kostnadsutveckling och kostnadsjämförelser liksom ram-och branschavtal har 
drivits inom RST. En särskild ”pricerunner” med kostnadsjämförelser är under utarbetande 
efter en uppgörelse mellan RST och ST. Vidare har ett branschavtal mellan tränare och 
hästägare har tagits fram mellan RST och travtränarförbundet. Ett särskilt projekt har initierats
av föreningen i syfte att göra kostnadsjämförelser av veterinäravgifter i vår region. Ökade 
intäktsmöjligheter kommenteras under rubriken Prispengar och premier.

Åbys sportsliga utveckling.
 Arbetet med att rekrytera professionella tränare till Åby 
      skall  intensifieras
 Åby bör medverka till etablering av hästhotell för att underlätta för 

amatörsporten
 Att möjligheterna att bibehålla Balltorp som ett träningscentrum prövas 

alternativt ett område i dess närhet
 Att Åbygårdar lokaliseras i anslutning till regionens trafikstråk
 Att förutsättningarna för ett kompletterande tävlingssystem på Åby utreds.

I en skrivelse till Åby förordade vi att en särskild arbetsgrupp för sportfrågor skulle bildas 
med representanter för Åby, hästägareföreningen, B-tränarföreningen och A-tränarföreningen 
med uppgift att utveckla sportfrågorna. En sådan grupp har tillsatts under 2015 och successivt 
kommit igång med sitt arbete. På tränarsidan har en utveckling skett bland annat genom att 
stortränaren Bergh har knutits till Åby. Utvecklingen på Balltorp går mot ett avvecklingsskede
och ett nytt träningscentrum behöver tas fram. Åbygårdar har lokaliserats till Höglanda, 
Dunevad och Forsa varav den senare är under avveckling och behöver ersättas. 
Tävlingssystemet har genomgått viss reformering bland annat genom breddloppsdagar. 
Åtgärder för att underlätta amatörsportens hästägande i form av bl.a. hästhotell har inte 
kommit till någon lösning.
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Åby en bana med hästägarna i centrum. 
Att särskilda rekryteringsplaner för hästägare och team bör tas fram

 Att hästägareföreningen tillsammans med Åbys tränare och Åby travsällskap 
skall samarbeta för bildandet av hästägarteam och gemensamt följa upp dessa 
med särskilda utbildnings-och aktivitetsprogram

 Att travsällskapets styrelse löpande bör behandla ”hästägarfrågor”
 Att utvecklingen av kulturen för mottagande av hästägare på tävlingsdagarna 

skall ges hög prioritet.
 Att hästägarläktaren skall aktiveras ytterligare som ett centrum för hästägarna 

på Åby. 

En hästägareansvarig är utsedd på Åby. Hästägareföreningens ordförande är numera ledamot 
av styrelsen i sällskapet. Under de senaste två har flera större teamhästprojekt diskuterats 
inom ramen för Åbys sportgrupp. Ett projekt med 15-20 teamhästar kallat Åbyhästen kom att 
bantas till ett projekt med sex hästar till att för närvarande handla om en andelshäst. 
Under perioden har Hästägareläktaren rustats upp med nytt pentry, nya bord och skärmar mm.
En särskild Vinnarhörna har inrättas där ägarna till vinnarhästar under särskilda tävlingsdagar 
firas. Tillsammans med Agria utses Månadens hästägare och får priser och uppmärksammas i 
vinnarcirkeln, i travprogrammet och på en utställning i Marmorhallen. Årets hästägare utses 
varje år i samband med Åbys travgala. På Åby uppmärksammas hästägarna i större 
utsträckning i samband med segerintervjuer och liknande. Via hästägareföreningen har 
rabatter och förmåner för hästägarna tagits fram. En särskild folder har producerats och en 
utställningsaffisch, sk.Roll Up, har en permanent plats i Marmorhallen. På Hästägareläktaren 
hålls numera månatliga Läktarträffar i anslutning till månadens sista tävlingsdag.

Åby som bana för publiken. 
 Att anläggningen är i fortsatt behov av upprustning och modernisering
 Att servering och service måste utvecklas och ingå i marknadsföringen.
 Att försök bör genomföras med fri entré på V5-dagar.

I samband med nybyggnad av tävlingsstallar har den västra delen av uteplatserna 
moderniserats och hästägareloger kommit till. I samband med nybygge av mässhall och hotell
i anslutning till Åby kommer resterande delar av Åbys publikplatser att byggas om och 
moderniseras med start 2017. Vad gäller servering-och utbud har vissa punktvisa förbättringar
skett. Planerna är att ett helt nytt upplägg och utbud kommer att genomföras i samband med 
den ovan nämnda ombyggnationen. 

Dialog, inflytande och demokrati.
 Att på sikt varje travintresserad person ska kunna bli medlem i Åby 

travsällskap.
 Att  i ett första steg antalet ledamöter i Åby travsällskap utökas och att ”de 

nya platserna”i  första hand  tillsätts av unga och kvinnor.
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 Att stadgarna i Åby travsällskap skall ändras så att ordföranden för 
travsällskapet väljs av årsmötet på samma sätt som numera sker inom Svensk
Travsport.

 Att ett Åby Forum bildas med representanter för Åby travsällskap och BAS- 
organisationerna. 

Vi har i motioner, stadgeremiss, skrivelser och överläggningar med sällskapet drivit kraven på
ökad dialog, inflytande och demokrati. Åby travsällskap är numera öppet för alla 
travintresserade som vill bli medlemmar och medverka till att utveckla Åby och travsporten. 
Förslag föreligger till årets årsmöte i travsällskapet om att ordföranden i framtiden skall väljas
av travsällskapets årsmöte och inte inom styrelsen. Ett Åby Forum har inrättats sedan 2013 för
information och dialog där de aktivas organisationer och sällskapets medlemmar ingår.

Projektet Åby Framtid.
Hästägareföreningen tog med utgångspunkt i Aktivitetsprogrammet hösten 2013 initiativ till 
ett utvecklingsprojekt benämnt Åby Framtid. Åby startade ett stort antal arbetsgrupper med 
syfte att belysa alla Åbys verksamhetsområde och föreslå åtgärder i syfte att förbättra och 
utveckla Åbys verksamhet. Ett stort antal medlemmar i Hästägareföreningen var verksamma i 
grupperna. I maj 2014 redovisade grupperna sina förslag i sex olika rapporter inom områdena 
Publik, spel och service,  Sport ,  Öppet sällskap och föreningar, Ungdom, Media och 
Arrangemangsutveckling. Efter behandling på sällskapets höstmöte har förslagen legat till 
grund för att utveckla verksamheten inom olika områden.

Slutsatser och förslag.
Åtgärds-och aktivitetsprogrammet har varit vägledande för föreningens arbete med att 
utveckla travsporten och hästägandet i första hand inom Åbys område. Under de drygt fyra år 
som programmet funnits har en hel del krav kunnat infrias medan andra ännu inte nått en 
lösning. Hästägareföreningen bör på ett liknande sätt som tidigare lägga fast ett 
handlingsprogram för perioden 2018 och de närmaste åren därefter. Efter behandling av denna
utvärdering på hästägareföreningens årsmöte den 18 april 2017 bör en arbetsgrupp få i 
uppdrag att utarbeta ett nytt och reviderat Åtgärds-och aktivitetsprogram som föreläggs 
höstmötet 2017.  

Förslag:
 Att tillsätta en arbetsgrupp på fem personer med uppdrag att utarbeta ett förslag

till Åtgärds-och aktivitetsprogram

 Att arbetsgruppen redovisar sina förslag till styrelsen i tid så att de kan 
föreläggas höstmötet 2017 för beslut


