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Nyhetsbrev december 2020 
 
 
 
 
Stor eller liten hästägare gör ingen skillnad, i Travhästägarna jobbar vi för hela hästägarkåren oavsett 
om det är varmt eller kallt, har en topphäst eller inte och oavsett tjocklek på plånbok. Vi driver inga 
särintressen och vi vill att hela travsporten ska leva. I hela landet från norr till söder. Det är också ett 
kriterium från staten för att sporten via sitt eget spelbolag ska få arrangera spel på travhästar. 
Utan hästägare är det en omöjlighet. Det är hästägarna som betalar för att det ska finnas ett 
underlag att spela på. Det är hästägarna som ser till att travtränarna kan utöva sitt yrke. Det är 
hästägarna som står bakom att det kan skapas ett stort antal arbetstillfällen för hästskötare, 
foderproducenter, hovslagare, veterinärer, transportörer med flera. 
Nu har vi fått nog! Hästägarna behöver mötas av både större kunskap och förståelse för våra villkor 
samt en rejält stor portion ödmjukhet från Svensk Travsports styrelse och ledning. Vi kan inte längre 
acceptera att år från år se villkoren försämras och en allt mer urholkad ekonomi. 
 
Med önskan om ett nytt och bättre nytt år! 
Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Ett nytt år framför oss 
 
Svensk Travsports framtida organisation, prismedlen för 2021 och momsfrågan har varit de de stora 
och tunga frågorna under året som gått. Organisationen lär bli en fråga dragen i långbänk och frågan 
kring skatter och moms ska vi återkomma kring. 
 
Som ordföranden skriver ovan jobbar vi för att försöka förbättra villkoren för alla hästägare. Men alla 
kan inte alltid få som just de vill här och nu. Alla krav går inte att få igenom samtidigt. Därför jobbar vi 
också utifrån en strategiplan. Inför 2020 handlade den om att få mer pengar i vardagstravet, vilket 
lyckades och alla positiva signaler visar att det var rätt. 
 
Vi var inte nöjda med besparingarna som gjordes och som drabbade V75, V86 och ST:s unghästlopp 
på varmblodssidan. Inför 2021 har strategin varit att jobba för dels en återställning av besparingarna 
2020, dels kompensation för inflation åren 2019-2021. Sammanlagt handlade det om 100 miljoner 
kronor i vårt förslag. 
Vi hade goda argument och kunde också göra gemensam sak med Travtränarnas Riksförbund för att 
lägga ytterligare tyngd bakom våra krav.  
 
Svensk Travsports styrelse vägrade lyssna. Vi ville se en återföring av prismedel till bland annat V75 
men utlagd som bredare prisskala. 50 miljoner återfördes men det blev annorlunda mot vårt 
gemensamma förslag. Det blev bredare skala men i gengäld togs transportbidraget bort. Det slår hårt 
mot främst alla hästägare i norr som har få V75-dagar att tävla på inom rimliga avstånd. 
 
Några ytterligare miljoner har ST:s styrelse vägrat anslå med motiveringen att först ska underskottet 
i ST betas av, nu på ett år istället för, som tidigare planerat, fem år tack vare ATG:s kanonresultat 
2020. Skapat av spel på de hästar vi hästägare förser banor och lopp med! 
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Ytterligare 20-50 miljoner kronor hade kunnat kompensera för inflationen och skapat utrymme för 
andra kostnadssänkningar som kunnat komma alla hästägare till del. Till exempel slopande av 
gästboxhyror. 
Någon återställning av medel till 2019-års nivå har det aldrig varit tal om. Vi är tillbaka till 2018-års 
nivå. 
 
Vi har protesterat mot beslutet, bland annat genom en gemensam skrivelse med TR och ASVT  och 
som skickats till alla ledamöter i Svensk Travsports styrelse. Ni finner den här nedan: 
 
”Till styrelsen för Svensk Travsport 201220 
För information. Vid det senaste strategiska samrådet framförde undertecknade organisationer att 
prismedlen för 2021 utöver 2020 nivå skulle bestå av två delar: Ett återställande av årets 
neddragning med 50 Mkr och en kompensation av tidigare års uteblivna höjningar p.g.a inflation 
mm. 
Bakgrund: Vi aktiva levererar allt underlag för att sport och spel överhuvudtaget skall kunna 
genomföras. Det är bara våra medlemmar i hela organisationen som personligen satsar pengar för 
att ST och ATG skall kunna fungera. När besparingar tidigare har gjorts har vi aktiva ställt upp och 
godkänt neddragningar av prismedlen. Vi har dragit det tyngsta lasset år efter år. När ATG behövde 
pengar, som man inte hade, för att utveckla sin produktportfölj ställde vi upp och det s.k. pokalåret 
blev till, med löfte om framtida ”guld och gröna skogar” Det har vi som var med blivit hånade för 
personligen. Senast i Sulkysport när man fick reda på styrelsens budget och vårt tillkortakommande 
igen. Nu när ATG, pga pandemin, har gjort stora vinster och kan leverera stora summor pengar till sin 
ägare anser vi att främst hästägarna skall ha en rimlig del av den kakan. Hästägarna har under detta 
år fått se sina hästar på TV eller andra visuella medel. De har gjort sina ekonomiska satsningar utan 
att kunna vara på plats. De har endast sett fakturorna live. Vi anser att oproportionerligt mycket 
pengar sätts in för att sanera skulder till nackdel för de som satsar pengar ur egna fickor d.v.s 
hästägarna och till fördel för vilka? Det kan inte vara rimligt att vi som alltid ställt upp för att ATG och 
ST skall kunna utvecklas, nu när det finns pengar, återigen skall stå i skamvrån och titta på när 
pengarna fördelas. Vi har dessutom denna gång inte fått vara med och lägga förslag på hur pengar 
som skall gå till oss skall fördelas. Det gjorde vi tidigare i sportbudgetgruppen. Ovanstående har vi vid 
flera tillfällen påpekat i grupper där vi är representerade och andra möten. I torsdags såg vi en sista 
möjlighet att får förklara hur vi ser på dagens situation på ett teamsmöte med Ordförande och VD för 
ST Vi möttes med kalla handen. Det fanns ingen förståelse för våra synpunkter och skäl. Om 
förståelse ev.fanns var den djupt fördold. ”Lagt kort ligger”. Därför skriver vi detta brev till alla i 
styrelsen i hopp om att få någon snabb respons innan vi meddelar våra medlemmar att det är kört för 
oss med mer prismedel. 
Ordf. i Travhästägarna, Travtränarnas Riksförbund och ASVT 
Mikael Melefors Jan Halberg Ingemar Alin.” 
………………………………………………………………………………………. 
Föreningsinfo 
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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