UTAN HÄSTÄGARE

– ingen travsport!

Trav – en sport med traditioner
Travsporten kan sägas ha sitt svenska ursprung i den traditionella kappkörningen
hem från kyrkorna med kallblod och släde, ofta över sjöisarna. Det första svenska
travsällskapet, Wermlands Trafarsällskap i Arvika, bildades 1882 och Jägersro var den
första svenska landsbanan när den invigdes 1907. Sedan dess har travsporten
utvecklats i fråga om både hästar, banor, material och spel. Idag räknar man med att
det finns cirka 75 000 travhästar i Sverige, varav omkring en femtedel är i
träning och tävlar. Oavsett om man äger, tränar eller tävlar trav med varmblodseller kallblodstravare är det alltid hästen som är huvudpersonen.

Travhästägarna gör sporten möjlig
Även om hästen är den samlande kraften är det travhästägarna som gör sporten möjlig. Sveriges travhästägare är samlade i sin egen organisation: Sveriges Travhästägare. Vi är många, över 2 500 medlemmar, och
utgör en BAS-organisation inom Svensk Travsport (ST).
Travhästägarna arbetar för att tillvarata dina intressen
som hästägare och aktivt delta i arbetet med att utveckla travsporten och ägandet av travhästar. Vi som
äger travhästar är idag samlade i 22 olika Travhästägagarna Sverige.

Travhästägarna arbetar för dig
Som medlem i Travhästägarna har du en stark röst som
talar för dig som travhästägare. Vårt arbete syftar till
att öka prismedlen utöver inflationen för att skapa en
än mer attraktiv travsport i Sverige. Vi vill minska kostnaderna för avgifter som boxhyror, veterinäravgifter,
anmälningsavgifter, ägarskiften etc. Och vi vill arbeta
för nyttiga medlemsförmåner. Genom ditt medlemskap kan vi tillsammans åstadkomma förändringar och
förbättringar.

Smarta produkter är vår livsnerv
Uhip brinner för dig som möter dagliga
väderutmaningar och lever ett aktivt hästliv.
Vår ledstjärna är att skapa kläder med smarta
funktioner, av funktionella material och med
snygg design så att du ska kunna göra det
du älskar med stil. Besök oss på www.uhip.se

75 000

TRAVHÄSTAR
i Sverige!

Behöver du isoleringsboxar
för nya eller sjuka hästar?

Travtränare Magnus Dahlén

Åby Travskola Kungsbacka

Stall�llbehör | Stallfönster | Stängselstolpar | Stallar |
Uteboxar | Vindskydd | Stallinredningar
info@uteboxen.se | 0454-32 01 20

10 frågor & svar
om Travhästägarna

➊
➋
➌

Vad är Travhästägarna?
Travhästägarna är en organisation
för oss som äger travhäst.

➍

Vi arbetar för ökade prismedel,
alltså bättre prispengar till ägarna. Vi
agerar också för kostnadssänkningar när det gäller boxhyror, avgifter
för ägarskiften, anmälningsavgifter,
veterinärkostnader med mera.

Måste jag äga hästen själv
för att vara med?
Nej, du är lika välkommen i Travhästägarna vare sig du har en andel i
en travhäst eller ett helt stall med
hästar.

Varför ska jag vara
medlem?
För att ju fler vi är, desto större
inflytande får vi i organisationen
Svensk Travsport. Eftersom vi är en
BAS-organisation har vi tillträde till
de styrelsemöten som fattar beslut
om sporten och det som reglerar den.

Vi har ombud med bredkunskap
om trav och försäkring

Vad kan Travhästägarna
påverka?

➎

Finns det fler konkreta nyttor med att vara medlem?
Ja, Travhästägarna har bland annat tillsammans med Travtränarnas
Riksförbund förhandlat fram en
branschrekommendation för travhäst
i travträning.

➏

Ger medlemskapet
ekonomiska förmåner?

➐

Vad kostar medlemskapet?

Flera företag erbjuder oss travhästägare förmåner. Som Agria; försäkrar
du din travhäst i Agria får du 10 %
rabatt årligen på premien. Genom
ett sponsoravtal får du som har ett
registrerat företag rabatt på drivmedel hos Circle K. Och du kan övernatta på Best Westerns 150 hotell
med rabatt.

Att gå med i en hästägarförening
kan kosta från en 50-lapp och uppåt.
Kontakta din lokala travhästägareförening för mer information!

➑

Varför ska jag äga travhäst?

➒

Hur blir jag travhästägare?

➓

Hur mycket måste jag
engagera mig?

Varje travhästägare har naturligtvis
sina egna skäl att äga en häst. Det
som främst förenar oss är intresset för
hästen, dess skönhet, kapacitet och
personlighet. Men för många är också
drömmen om att äga eller ha en andel
i en vinnare viktig. Allt är ju möjligt;
just din häst kan faktiskt bli superhästen som travar in stora pengar
eller blir guld värd i avelsboxen.

Samla kompisgänget eller kolla själv
hos bland annat tränare som ofta har
hästar till salu för enskilt eller andelsköp.

Inte alls eller så mycket som du vill!
En sak är i alla fall säker: Du träffar
många människor och får nya vänner
som delar ditt intresse för travsporten
och travhästar.

Välkommen till din
hästägareförening
Du har 22 hästägareföreningar anslutna
till Travhästägarna att välja mellan.
Kontakta den som ligger närmast
eller som passar dig bäst.

AXEVALLA
Axevalla travförening
www.axtrav.se
e-post: moller.emma@gmail.com
Telefon: 070-5636692
BERGÅKER
Bergåkers Travhästägareförening
e-post: evertn@telia.com
Telefon: 073-8370986
BODEN
Norrbottens Travhästägareförening
e-post: juligutten@gmail.com
Telefon: 070-3277395
BOLLNÄS
Travhästägarna Bollnäs
e-post: bofab@telia.com
Telefon: 070-3190759
DANNERO
Ådalens Travhästägareförening
e-post: dananders.bodin@gmail.com
Telefon: 070-6171017
FÄRJESTAD
Färjestads Travhästägareförening
www.farjestadthf.se
e-post: andhol46@gmail.com
Telefon: 070-2080341
GÄVLE
Gävle Travhästägareförening
e-post: lars893@gmail.com
Telefon: 076-3191077

HAGMYREN
Norra Hälsinglands
Travhästägareförening
www.hagmyren.se
e-post: hastagarforeningenhudiksvall@
outlook.com
Telefon: 070-3000649
HALMSTAD
Halmstadtravets Hästägareförening
e-post: info@fegen.nu
Telefon: 070-2284112
JÄGERSRO
Skånska Travhästägareförening
www.skanskatravhastagare.se
e-post: pandersW@gmail.com
Telefon: 070-2023130
KALMAR
Sydöstra Sveriges
Travhästägareförening
e-post: curtolofdahl@gmail.com
Telefon: 070-8196761
ROMME
Dalarnas Travhästägareförening
www.dalarnastravhastagareforening.se
e-post: lars.lindh@agia.se
Telefon: 0243-233000, 070-5578707

SOLÄNGET
Norra Ångermanlands
Travhästägareförening
e-post: kenneth.haggman@hotmail.com
Telefon: 070-2294646
UMEÅ
Umåkers Travhästägareförening
www.umakershastagare.se
e-post: ivan.berglin@gmail.se
Telefon: 070-6831661
VISBY
Gotlands Travhästägareförening
e-post: claesg.svensson@gmail.com
Telefon: 070-8200975
ÅMÅL
Åmåls Travhästägareförening
www.amalstravet.com/foreningar/
hastagarforeningen/
e-post: lars.hz43@gmail.com
Telefon: 070-7558355
ÅRJÄNG
Västra Värmlands
Travhästägareförening
e-post: osten.johannesson@telia.com
Telefon: 0573-41023, 070-6671023

RÄTTVIK
Siljansbygdens Travhästägareförening
e-post: g.lassis@telia.com
Telefon: 070-2383163

ÖREBRO
Örebro Läns Travhästägareförening
www.orebrolanshastagareforening.se
e-post: kim_bergling@hotmail.com
Telefon: 070-6426369

SKELLEFTEÅ
Skellefteortens Travhästägareförening
e-post: micke@royalsulky.se
Telefon: 070-6415424

ÖSTERSUND
Jämtlands Travhästägareförening
e-post: staffan.sjomark@gmail.com
Telefon: 070-6496164

TRAVHÄSTÄGARNA SVERIGE
e-post: info@travhastagare.se
Telefon: 070-6617745
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ARVIKA
Arvika Travhästägareförening
www.arvikatravhast.se
e-post: jonnist@hotmail.com
Telefon: 070-2443312

