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Är det självklart med omval ? 
 
De ekonomiska förutsättningarna för att äga och föda upp travhästar har aldrig varit 
sämre än under 2015 !  Även travtränarna har svårt att få sina tränarrörelser att gå 
ihop. 
 
Betäckningarna ligger kvar på låga nivåer och svårigheterna att sälja och få rimligt 
betalt för uppfödningar kvarstår. 
 
Prispengarna är nere på samma nivå som de var 2002. Inflationen har medfört ökade 
kostnader främst p.g.a ökade lönekostnader , foder och transportkostnader har följt 
ökade världsmarknadspriser. 
 
Tränarna har tvingats att sänka kvaliteten genom att öka antalet hästar per skötare till 
idag en ohållbar nivå 8-10 hästar per skötare hos flera tränare (som jämförelse har 
en skötare i USA som riktmärke 4-5 hästar).  
 
Det som också hänt är att fler och fler som jobbar inom sporten inte har normala 
anställningsvillkor utan får jobba på ”timme”. 
 
Andelen hästar som ägs (helt eller delvis) av travtränare ökar, vilket gör tränarnas 
ekonomiska situation ohållbar. Och vad tycker Lotteriinspektionen om detta ? 
 
Jag har under de sista 15 åren regelbundet beräknat intäkter och kostnader för 
hästägare och uppfödare. 
 
2002 var enligt mina beräkningar det totala underskottet för hästägare och uppfödare 
lite över 1 miljard kronor. Idag (2015) är vi över 2,2 miljarder kronor.  Prispengarna är 
oförändrade men kostnaderna som följer samhällets allmänna utveckling gör alltså 
att underskottet dramatiskt ökat. För en hästägare täcker idag prispengarna bara 
25 % av kostnaderna ! 



 

 
Ökad polarisering mellan olika grupper inom travet 
Den sittande styrelsen och ledningen har i många frågor kommit på kant med olika 
intressenter och många gånger haft svårt att förklara sitt agerande. 
Förtroendet för ST är lågt i de diskussioner som förs i travkrönikor, bloggar och i 
sociala medier. 
ST har idag helt spelat bort sin roll som enande faktor för travsporten. 
 

Vem bestämmer 
 
Den högsta makten i travsporten utövas av Fullmäktige som är Svensk Travsports 
högsta beslutande organ. Fullmäktige består av representanter för travsällskapen 
och basorganisationerna. 
 
Röstfördelningen i Fullmäktige är enligt följande: 

 Travsällskap  74 % 
 Basorganisationerna  20 % 
 ST:s styrelse    5 % 
 Travklubbar     1 % 

 
Fullmäktige utser Svensk Travsports styrelse och dess ordförande. 
 
Svensk Travsports Valberedning lämnar förslag till Fullmäktige. Valberedningen har 
föreslagit omval av Hans Ljungkvist som ordförande och omval av Mats Norberg och 
Daniel Schützer och nyval av Erik Adielsson. 
 
Med tanke på den utveckling som travet har haft och att vi nu behöver starka krafter 
som kan ena och hitta lösningar över intressegrupperna  föreslår jag att ASVT 
markerar att man inte är nöjd med valberedningens arbete 
 

 
Förslag   
 

-ASVT lägger ner sina röster vid val enligt valberedningens 
förslag  av ordförande och vid val av styrelseledamöter.  

 
 
 
Per Rodert 
Medlem i ASVT 
 


