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Åby Travhästägareförening
På följande sidor återfinns Strategi- och Aktivitetsprogrammet för Åby
Travhästägareförening under perioden 2021-2023.
Omvärldsanalysen bygger på de scenarier som vi i dagsläget kan se och ana.
Vi måste vara aktiva i den omorganisation av Svensk Travsport som är på
gång och säkerställa att hästägarna får ett givet inflytande på hur svensk
travsport ska utvecklas för framtiden.
Strategi- och aktivitetsprogrammet sträcker sig bara över de tre kommande
åren då vi både ser och anar många förändringar, utmaningar och möjligheter
inom travet i allmänhet och för travhästägare i synnerhet.
Om tre år anser vi därför att vi måste revidera programmet och sätta upp nya
mål.
Programmet inleds med sammanfattande beskrivningar av de scenarier vi kan
se inom områden som; Hästägaren i centrum, Minskad hästbas, Omreglerad
spelmarknad, Prispengar och Samverkan. Därefter finns ett antal att-satser
som avser att vara riktlinjer och målsättningar för de kommande tre åren.

Inledning

Nedan följer sammanfattande texter kring de områden som
påverkar de kommande tre årens arbete. Vi börjar med stadgarna.
Enligt stadgarna för Åby travhästägareförening är uppgiften:
att tillvarata och främja medlemmars intressen vid travtävlingar
på svenska och utländska travbanor.

Stadgar

att tillvarata och främja medlemmars möjligheter till träning och
uppstallning på banan samt anläggningar knutna till banan.
att verka för höjning och utbredning av intresset för travsporten.

Hästägaren
i centrum

Vid årsskiftet 2020-2021 var antalet medlemmar 320.
Det har varit en svagt svikande trend det senaste åren och återspeglar
den minskning vi ser av hästbasen i landet. Det krävs således både ett
strukturerat och medvetet arbete för att både behålla medlemmar och
välkomna nya.

ÅTHF företräder alla Hästägare

Att driva hästägarnas frågor innebär att vara medveten om vilka som är
hästägare.
Det är inte alla hästägare som har sina hästar hos en proffstränare.
Andra hästägare tränar sin häst/sina hästar själv.
Några äger en eller flera hästar och andra andel/andelar av häst/hästar.
Det finns hästägare som leasar ut sin häst/sina hästar.
ÅTHF företräder alla hästägare oavsett hur ägandet ser ut.

ÅTHF har en given plats
i både sällskapet och sportkommittén

ÅTHF måste ha inflytande över de övergripande frågor som rör
Travhästägare tillhörande Åby.
Vi måste därför vara drivande när det gäller förutsättningarna för
tränarna att kunna tävla. Föreningen måste således ha en given plats i
sportkommittén när det gäller hur propositionerna ska läggas på Åby.

Arbetar för förbättrade
förutsättningar för hästägandet

ÅTHF måste aktivt driva frågor rörande hästägarnas
förutsättningar gentemot ST.
Detta gör vi genom att vara representerade i Åby
Travsällskap, samverka med övriga
Travhästägareföreningar samt genom NÄT.
Viktigt är att fokusera på frågor som ger möjlighet för
både ägare och tränare att bedriva travverksamhet.
Det kan exempelvis vara att driva på när det gäller tillgång
till träningsanläggningar och samt skattefrågor avseende
näringen och momsaspekten.

Sätter hästägaren i centrum

För ÅTHF är hästägaren i centrum. Vi ser alla
travhästägare som VIP-personer.
Det handlar om både bemötande och om att bli bekräftad
som ”den viktigaste personen” – travsportens enda
finansiär. Både i det lilla och i det stora.
Allt från ett medlemskort, anordna Hästägaredagar,
anordna medlemsresor mm till ett sms inför start där det
kan stå; ”Roligt att du har häst tills start- lycka till”.
Det finns mycket som vi hästägare kan göra tillsammans
och vi kan bli mycket bättre på att uppmuntra varandra
som hästägare.

Visar upp hästägaren

ÅTHF måste bli bättre på att visa upp hästägaren. Därför
kommer vi fortsätta att lyfta fram hästägarna i
vinnarhörnan och vi ska arbeta för att hästägareläktaren
ska vara vår gemensamma mötesplats.
Vi måste också vara aktiva i kommunikationerna med Åby
så att även de lyfter fram hästägaren.
Vid vinst ska även fokus ligga på vem som äger hästen.
Det ska finnas hederspriser till den som äger hästen.
Vi ska fortsätta utse månadens hästägare och Årets
hästägare.
Vi ska även arbeta för att skötaren lyfts fram. Tillsammans
ska vi bli bättre på att prata positivt om travet.

Hästägaren
i centrum

Svensktränade hästar

Hästbasen

Vi konstaterar att hästbasen de senaste 30 åren har mer än
halverats. Det är många frågor som behöver belysas kring hur vi
kan förbättra förutsättningarna för hästägare och på sikt vända
den nedåtgående trenden med ett minskat antal hästar.
Vi behöver på olika sätt verka för att det ska bli ökat intresse för
att äga travhäst i framtiden.
ÅTHF tolkar ”svenskfödd” som den plats på vilket fölet är fött.
Kan vi stimulera fler svenskfödda hästar genom att det skulle
vara en 10 – 20 % högre prissumma för en svenskuppfödd häst?
Denna högre prissumma skulle gälla alla lopp och på så sätt
göra det mera intressant att köpa svenskt. ”Närproducerat”
Är det möjligt att reservera 1/3 av starterna i alla lopp till
svenskfödda hästar?

Framtidens travsport i en omreglerad spelmarknad

Beslutet om en omreglerad spelmarknad kom 2018. Detta
resulterade i att ST och ATG separerats. Vi konstaterar idag
att ST under flera år har fått sköta sig själv med resultatet att
styrningen av ATG ej fungerat optimalt.
Nu behöver Sällskapen stärkas som ägare av ST.
Travsällskapen måste återta makten och vara aktiva bejakare
av de förutsättningar som ger travhästägarna möjlighet att
kunna föda upp, träna och tävla sina hästar.
Som hästägarerepresentanter måste vi aktivt bevaka att ST
kommer att vara en affärsmässig myndighet i denna nya
omvärld. ÅTHF måste därför vara uppmärksam på vilka
individer som ska in i framtidens nya ST. Kompetens måste
prioriteras samt att det måste finnas förståelse för att
hästägaren är travets finansiär.
Vi har genom Nät blivit en remissinstans för
spelomregleringen. Nu har vi möjlighet att kunna ger vår syn
på att det finns kunskap om att driva spelbolag hos de
representanter som väljs in i spelbolaget ATGs styrelse. Likaså
att där måste finnas travkunskap. Vilka produkter som ska
erbjudas samt kreativitet hur nettointäkten kan ökas för att
möjliggöra högre prispengar.

Omreglerad
spelmaknad

Prispengar
Prispengar

Under 2020 konstaterar vi en kraftig minskning av
prismedlen. Medlen till de aktiva sjönk under detta år till
under en miljard kronor. För Åbys del innebar detta också
en kraftig minskning mot tidigare år.
Med i en nu omreglerad spelmarknad krävs det att vi
börjar tänka i helt annorlunda banor när det gäller pengar
som ska återgå till sporten. Handlar det om högre
prispengar eller sänkta kostnader för hästägarna? Kanske
rentav att pengarna kommer från sändningsrättigheterna?
I travhästägareföreningen måste vi se till att vara med i de
konstellationer som diskuterar utformning av avtal,
procentsatser samt med vilka aktörer kommande avtal ska
skrivas. Allt för att dessa avtal ska gagna hästägarna –
travets finansiär.

Minskade
kostnader

Högre prispengar
eller minskade kostnader
Spelomsättningen ökar men prispengarna minskar. Detta
kopplat till en allt mindre hästbas. Vi konstaterar att det
kommer att vara helt avgörande för travsportens framtid
att vi både får fler hästägare och samtidigt fler hästar?
Är lösningen högre prispengar? Det vi ser nu är att när
prispengen höjs, så höjer tränarna sina avgifter ännu
mera. Den reella vinsten uteblir således.
Vi måste parallellt arbeta för minskade kostnader? ÅTHF
har lyckats få bort boxhyrorna på Åby för Åby tränade
hästar. Andra kostnader som kan vara aktuella att få bort
är kostnaden vid ägarskifte, hitta lösningar för hur man
kan subventionera transporter etc.
Kostnadsjämförelsesidan ”Horserunner” sjösattes 2017 i
syfte att hästägare ska kunna få en översikt över
träningskostnaderna hos proffstränarna.
I oktober 2020 har 162 (av 394 tränare) registrerat sina
avgifter i Horserunner. Av dessa har dock bara sju tränare
uppdaterat sina avgifter 2020. En enda veterinär redovisar
kostnader, Inte en enda transportör har lämnat uppgifter.
Om Horserunner ska vara ett verktyg för att få översikt
över kostnader måste det vara uppdaterat och alla måste
redovisa sina avgifter. Är det möjligt att koppla
licenssystemet till Horserunner för att verktyget ska vara
verksamt?
ÅTHF kommer även att arbeta för att hitta skattelösningar
för små travhästägare – den så kallade hobbyhästen.

Samarbetet och dialog

Sedan våren 2019 har det funnits en ny modern Åby Arena. Vi
hästägare på Åby måste oavsett om det sker via ÅTHF eller via
Åby Sällskap tillsammans hjälpas åt för att fylla Arenan med
både gamla och nya hästägare.

Samverkan

Travhästägare över hela landet måste vara överens hur vi ska
möta framtiden. Det dyker då och då upp röster som vill driva
sina egna frågor för att de gagnar just dem.
En utmaning som ÅTHF har framför sig är att samla både våra
hästägare i regionen men även få gehör hos hästägare över
hela landet. En samlad hästägarekår är i längden starkare än
några enstaka storhästägare.
ÅTHF måste även vara starka och föra dialog både med Åby
och ST. Vi måste blicka framåt och bygga strategin på ny
kunskap och nya beteende. Alla i branschen måste arbeta
tillsammans. Enligt oss råder det inget motsatsförhållande
mellan en travhästägare lokalt och centralt valda
representanter. Inte heller mellan bredd och elit.
Utan hästägare finns det ingen travsport.

Åby

Åby en levande travbana
Tiden då folket strosade på stallbacken är förbi.
Majoriteten väljer nu att sitta hemma framför Tv:n.
Coronapandemin har ökat på detta beteende. Det
innebär ett stort arbete att få tillbaka publiken till banan.
Med en ny modern travbana med både mässhall och
hotell kommer nya evenemang att kunna se dagens ljus
på travbanan. Vi måste se över de möjligheter som finns
att lyfta fram hästägandet i denna miljö. Vi måste även
arbeta aktivt för att göra travbanan tillgänglig för de
gäster som bor på hotellet.

Våra mål 2021 - 2023
Prispengar, startavgifter och premier

Vi arbetar för…

Prispengar

- att lägsta förstapriset på Åby skall vara 50 tusen
kronor 2023
- att lägstapriset i lopp ej skall understiga 6 tusen
kronor
- att utbetalda prispengarna inte får understiga de
medel som erhålls från ATG och
insatser från hästägare.
- att premiesystemet utvärderas.
- att det fortsatt ska vara slopade boxavgifter på
Åby för Åbytränade hästar
- att det ej utgår tränarprovision eller kuskprovision
till de hästar som startar i premiechansningen

Kostnader och prisutveckling

Vi arbetar för…

- att kostnadsutvecklingen inom travet
kartläggs och bringas under kontroll.
- att alla travtränare, veterinärer samt
transportörer finns med på ”Horserunner”
med uppdaterade uppgifter.
- att ram- och branschavtal är ett instrument
för att pressa kostnader för hästägare
och övriga aktiva.

Vi bevakar…

- att snålskalorna inte återinförs

Kostnader

Åby en bana med hästägarna i centrum

Hästägaren
i centrum

Vi arbetar för...
- att lyfta fram hästägarna på Åby
- att behålla och rekrytera hästägare till Åby
- att tillsammans med travskolan anordna temadagar för
hästägare i ämnen som kost/hö, försäkringar, hälta etc.
- att hästägarläktaren är en levande mötesplats för
hästägarna på Åby samtliga tävlingsdagar
- att utveckla kulturen för hur man tar emot hästägare på
Åby under tävlingsdagarna
- att åstadkomma en aktiv samverkan med
Åbys hästägaransvarig
- att rekrytera hästägare och medlemmar via travskolan

Åby - Sveriges modernaste arena

Vi arbetar för…
- att servering och service är av högsta klass
- att det finns en stjärnkrog på Åby
- att Åby ska vara en bana för hela familjen, det vill säga det
finns aktiviteter även för ungdomar och barn
- att ÅTHF är aktiva och drivande i Åbyforum
- att aktivt marknadsföra hästägare på storloppsdagen
- att samverka med Åby guider för att sälja in travhästen

Framtidens
publik

Åbys sportsliga utveckling

Åbys
utveckling

Vi arbetar för…
- att det finns minst en träningsanläggning för
hästägare som tillhör Åby
- att ÅTHF har en fast plats i sportkommittén för
att bevaka propositioner, prispengar och kostnader

Vi samarbetar med Åby för…

- att få professionella tränare till Åby
- att Åby ska vara landets främsta travbana

Travregionen Väst

Vi arbetar för…

- att ÅTHF fortsatt tar initiativ till att utveckla
samarbetet mellan banorna i Västsverige.
- att det centrala fördelningssystemet bör stödja
en regional samverkan.

Travregion
väst

Dialog, inflytande och demokrati

Vi arbetar för…

Inflytande

- en jämn ålder och könsfördelning både inom ÅTHF och
Åby Travsällskap
- att Åby Forum med representanter från oss samt Åby
travsällskap och b-tränare/A-tränare utvecklas vidare
- att Åby Forum finns planerade i ett kalendarium
tillsammans med övriga möten av gemensamt intresse
såsom årsmöten, höstmöten etc.
- att vara aktiva och engagerade i NÄT
- att finnas representerade i Åby Travsällskap
- att utöka och utveckla samverkan med andra
travhästägarföreningar

