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2020 har varit ett år inte likt något annat. Vem hade kunnat ana när vi gick in i det nya året
att en pandemi skulle bryta ut? Covid-19 har gett oss ett helt nytt perspektiv och visat på
sårbarheten både i samhället, sjukvården och hos oss människor.
Som travhästägare måste vi dock vara tacksamma för att vi har fått tävla vidare i vår sport
under året. Det har vi också kunnat göra tack vare att ni hästägare har förstått och
respekterat de restriktioner som infördes. Även om vi alla vet hur tråkigt det är att inte
kunna följa sin starthäst på plats eller att inte få visa sin glädje i vinnarcirkeln. Men utan det
ansvar som alla aktiva, hästägarna inkluderade, har tagit hade travsporten riskerat i att
hamna i ett prekärt och svårt ekonomiskt läge för alla aktiva.
Så vi ber er alla att fortsätta på den väg vi hållit oss till hittills – håll helt enkelt i och håll ut –
det blir bättre till slut.

Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna
………………………………………………………………………………………………….

Tävlingsåret 2021
Travhästägarna står just nu inför årets svåraste fråga – prismedlen för nästa år. Fördelningen
av medel till de aktiva är hela årets också enskilt viktigaste fråga.
Vårt bud inför diskussionerna om Svensk Travsports budget för 2021 har varit att tillföra de
aktiva 100 miljoner. Det finns utrymme, ATG har haft ett exceptionellt år under pandemin
med en prognos som visar på cirka 700 miljoner kronor i överskott mot fjolårets resultat.
Att då värna de aktiva och begära dels en återställning av de nedskärningar som gjordes
inför i år, dels få en indexuppräkning för åren 2019, 2020 och 2021, känns inte för mycket
begärt. Travhästägarna, som är de som tillsammans med uppfödarna försörjer sporten och
spelet med det underlag som krävs, är hårt pressade. När spelutvecklingen är så positiv som
den varit under 2020 och även efter att andra sporter kunnat återuppta matchspel, är det
dags att både återställa och tillföra ytterligare medel.
Kravet stöttas också av bland annat Travtränarnas Riksförbund, TR, Avelsföreningen, ASVT,
och Sveriges Travamatörer, STaR.
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När frågan diskuterades på Strategiskt samråd, som är rådgivande till ST:s styrelse, var
motbudet 30 miljoner, vilket inte ens är en återställning. Frustrationen var så stor att Mikael
Melefors valde att lämna mötet i protest.
”Vi vill ha ökning om 100 miljoner kronor 2021 vilket grundar sig i att återställa de 50
miljoner som sänktes inför 2020 samt justera för inflationen och då blir det 100 miljoner
kronor. Det är inga orimliga krav om man säger så, allt annat ökar med två-tre procent i
samhället, då borde även det här göra det”, säger Mikael Melefors i en artikel i Travronden.
Länk till artikeln: https://www.travronden.se/travsport/politik/a/infekterat-i-fragan-omprispengar-for-2021-jag-lamnade-motet
Momsfrågan
Skatteverket har återigen aktualiserat frågan om gränsdragning mellan ekonomisk och
privat verksamhet genom att ha omarbetat sitt tidigare ställningstagande. Det är en fråga
som kan få långtgående konsekvenser för många travhästägare och kan slå undan benen på
ett antal aktiva. Travhästägarna är väl medvetna om detta och arbetar nu intensivt i
samarbete med ST för att kunna behålla nuvarande momsstatus.
Föreningsinfo
För er ute i föreningarna påminner vi om möjligheten att locka nya medlemmar
genom erbjudandet om 10 procents rabatt vid teckning av försäkring i
Agria. För varje ny medlem ger det en hundralapp till kassan i respektive
förening.
Även den som redan är medlem får naturligtvis denna rabatt vid nyteckning.
Här kan du läsa mer om Agrias hästförsäkringar: www.agria.se/hast/hastforsakring/
Det finns också Agria-täcken att hämta för de föreningar som behöver hederstäcken.
Kontakta i så fall Mikael Lindqvist, 070-641 54 24, så hjälper han till med det.
Vårda medlemsregistret! Vi vill också påminna om att passa på att uppdatera
medlemsregistret via travhastagare.se och även försöka lägga till fler mejladresser. Vi saknar
mejl till många medlemmar ute i landet. Är ni som är föreningsadministratörer osäkra på
hanteringen av medlemsregistret så kontakta Runar Johansson så hjälper han er gärna med
det. Han nås på 070-661 77 45 eller info@travhastagare.se
Kontaktuppgifter till övriga i styrelsen finns på www.travhastagare.se
………………………………………………………………………………………………….
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