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Vi fortsätter, kanske med en dåres envishet, att hävda att de aktiva och inte minst travhästägarna måste få del av 
ökade medel. Vi ser spelet på trav utvecklas i en takt som någon knappast hade trott skulle ske. Att inte låta den del 
av sporten, som står för det underlag som möjliggör spelet, det vill säga hästägarna få kompensation i form av höjda 
prismedel är obegripligt. 
Men nu finns kanske en öppning. OM Svensk Travsports styrelse följer ett enigt Förtroenderåds rekommendation att 
revidera årets nollbudget till en budget med 150 miljoner i underskott. Pengar som ska fördelas ut till både banor 
och aktiva. 
Från Travhästägarnas sida utgår vi från att ST:s styrelse följer den rekommendationen och fattar rätt beslut.  
 
Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Prismedel och budget 
 
Ökade intäkter för ATG borde rimligen resultera i mer pengar till sporten. Nu kan vi konstatera att förra årets 
spelökning inte var en isolerad händelse, spelet på V75 och V86 fortsätter att öka och ligger nu på 9 procent upp 
jämfört med fjolårets siffror.  
Så här ser det ut hittills i år: 
 
2020    2021 
V75 – snitt/omgång: 88,379 mkr, 11 omg 2 jackpott V75 snitt/omg: 104,677 mkr, 11 omg 2 jackpott 
V86 – snitt/omgång: 27,112 mkr, 11, omg 3 jackpott V86 snitt/omg: 33,187 mkr, 10 omg 3 jackpott 
 
Trots att det var en V86-omgång mer förra året på grund av skottåret så är ändå spelet upp med 212,925 mkr. 
 
Mot bakgrund av den här utvecklingen bör det inte vara något problem att tillmötesgå Travhästägarnas krav på 
ökade prismedel till de aktiva med 50 miljoner. 
 
Vid Förtroenderådet som hölls fredagen den 12 mars lades ett förslag om att tilldela banorna ytterligare 100 
miljoner och ytterligare 50 miljoner till de aktiva och revidera budgeten för 2021 från en nollbudget till ett 
underskott med 150 miljoner kronor. Ett enigt Förtroenderåd ställde sig bakom förslaget och rekommenderar ST:s 
styrelse att revidera budgeten och fördela pengarna. Frågan kommer upp i ST:s styrelse den 26 mars. 
 
 
Travhästägarnas Rådslag 2.0  
Onsdagen den 16 februari genomförde Travhästägarna ett rådslag med medverkan från ST i form av vd Maria Croon 
och från styrelsen Marjaana Alaviuhkola, Mats Norberg och Saila Quicklund. Många intresserade hade anmält sig och 
vid mötet kom vi överens om att sammanställa ett överskådligt och jämförbart material över de tre förslag till ny 
organisation som diskuterades. 
Sammanställningen mejlas ut till föreningarna. 
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Digitala ägarskiften 
Så är det äntligen på gång – de digitala ägarskiften som Travhästägarna kämpat för under lång tid. Vid månadsskiftet 
april/maj ska möjligheten vara i funktion på travsport.se  
Vi fortsätter samtidigt att jobba för att ägarskiften ska kunna göras utan kostnad för alla hästägare. Där är vi inte än 
utan ST kommer att ta ut en avgift även om det görs digitalt.  
Travhästägarna fortsätter jobba för att avgiften tas bort. 
 
Plats i licenskommittén 
Till slut får Travhästägarna en plats, om än adjungerad sådan, i ST:s licenskommitté. Mikael Lindqvist, Skellefteå, 
ledamot i Travhästägarnas styrelse, hästägare, b-tränare och körsven, tar plats i kommittén. 
 
Årsmöte i maj 
Årets årsmöte planeras att hållas den 20 maj i Stockholm. Sedan återstår att se hur covid-19 utvecklas och vilka 
rekommendationer som kan komma att gälla vid den tidpunkten. 
ST har meddelat att de lokala sällskapen har möjlighet att skjuta på årsmöten fram till den sista juni i år. 
 
Medlemsförmåner 
Bilagt till detta månadsbrev finns en kort sammanställning över vad Travhästägarna står för och jobbar för samt de 
medlemsförmåner som finns idag. Passa på att ta del av dessa, ni som är medlemmar. 
 

Och till sist… 
Efterlyser vi svar på vinterns tre skrivelser till Svensk Travsports styrelse. De handlar alla om prismedel och minskade 
kostnader för hästägare och aktiva, daterade i november och december. Men än har vi inte fått något svar… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Övrig info 
 
Uppdatering av medlemsregistret.  Under våren kommer vi att se över möjligheten att förenkla  
hanteringen av medlemsregistren för er i föreningarna. Vi vet att nuvarande register inte är 
helt enkelt att jobba med. Ni som har frågor kring registrering med mera i medlemsregistret 
kan kontakta Runar Johansson. Han nås på 070-661 77 45 eller mejl till info@travhastagare.se 
Kontaktuppgifter till övriga i styrelsen finns på www.travhastagare.se 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Hästsportens Hus 
161 89 Stockholm 

E-post: info@travhastagare.se  
www.travhastagare.se 
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Travhästägarna representerar 23 lokala hästägareförening över hela landet och tillsammans är vi över 
2 500 medlemmar. Travhästägarna är en BAS-organisation och förhandlar direkt med Svensk Travsport, ST, 
och har rösträtt vid ST:s fullmäktige. 
Ett av våra viktigaste uppdrag är att arbeta för att stärka hästägarnas ekonomiska villkor genom bland 
annat ökade prismedel och minskade kostnader. Vi arbetar för ökat inflytande i sporten och att ST:s 
regelverk ska ta tillvara och värna om hästägarnas intresse. 
 
Travhästägarnas mål 
 

 Medlen till hästägarna ska i genomsnitt öka med 10 procent per år. 
 Minskade kostnader t ex boxhyror, avgift för ägarskifte, anmälningsavgift. 
 Säkra och stärka inflytandet i ST. 
 Skapa fler värdefulla medlemsförmåner. 
 Serva våra medlemsföreningar. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Förmåner för dig som är medlem! 
 
Värna om dina hästar! 
 
Agria Djurförsäkring är vår huvudsponsor! 
Samarbetsavtalet innebär både rabatter till hästägare och 
stöd till Travhästägarna centralt och till 
hästägareföreningarna lokalt. 
Via avtalet har vi också kunnat förse alla travbanor med 
akutväskor för häst. 
 
Avtalet med Agria ger 10 procent rabatt årligen på hästförsäkring och gäller både befintlig och nytecknad 
försäkring. 
Agria erbjuder också en försäkring speciellt anpassad för travhästar – Hästförsäkring Trav & Galopp. 
Försäkringen ersätter cirka 50 olika sjukdomar och skador och lösa benbitar. 
Avtalet innebär också att din lokala hästägareförening får 100 kronor för varje nyteckning under 
förutsättning att den som tecknar försäkring är medlem. 
Föreningarna har också möjlighet att hämta ut varor från Agria för till exempel hederspriser som täcken. 
 
Mer om Agrias försäkringar hittar du här: Agria Hästförsäkringar 
Här hittar du ditt ombud: Agrias Ombud 
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Bo och sov gott med rabatt!  
 
Ett samarbetsavtal med hotellkedjan Best 
Western ger alla medlemmar rabatt på 
övernattningar på något av Best Westerns 
150 unika hotell i Skandinavien.  
 
Så här gör du får att få bästa pris hos Best Western: 
 

 
 
Länk för bokning: Best Western 
 
……………………………………………………………………………………….…………………. 
 

 
 

 
Tanka billigare med Circle K/Ingo 
 
Genom ett nytt samarbetsavtal med Circle K får  
medlemmar i Travhästägarna som har registrerad 
firma förmånliga rabatter på drivmedel. 
Den som är ny kund hos Circle K får dessutom extra 
rabatt de tre första månaderna. 
 
Läs mer och ansök på Travhästägarna.se 

 

………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 

Hästsportens Hus 
161 89 Stockholm 

E-post: info@travhastagare.se  
www.travhastagare.se 

Rabatter inklusive moms 
 
miles diesel   68 öre/l 
HVO100  68 öre/l 
miles bensin  30 öre/l 
E85  30 öre/l 
Fordonsgas  30 öre/kg 
Extra drivmedelsrabatt 25 öre/ l 
Oljor & trafikprodukter       10 % 
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