
Stockholm den 2016-03-08 

REDOVISNING AV NULÄGE ANGÅENDE SKRIVELSEN –  

NY TÄVLINGSMODELL (2015-03-21)  

Svensk travsport har ett övergripande målarbete framför oss som är namngivet – Pegasus 2020. Målet är att 

vi inom travsporten skall komma överens om vårt ”önskade läge”. Parallellt med arbetet Pegasus 2020 så 

har Svensk Travsport tillsammans med sportcheferna tagit fram övergripande sportsliga mål (se nedan) för 

de kommande åren med avstämning 2016 och målsatt 2017, vilket ger svar på merparten av era frågor. 

Arbetet kommer i och med detta vara levande fram till dess att svensk travsport är överens om Pegasus 

2020. 

 

Sportsliga mål gällande fördelning av prispengar 

 

Ålder/grupp Mål 2017  Utfall 2015 

2-år 2-3%   2,4%   (+0,1% mot 2014) 

3-år 19-21%   18,8%  (+0,9% mot 2014) 

4-år 24-26%   23,6%   (+0,5% mot 2014) 

2-4-år 48-50%   44,8%  (+1,6% mot 2014) 

Äldre  50-52%   55,2%  (-1,6% mot 2014) 

Ston minst 35 %  35,1% (+0,2% mot 2014) 

 

 

Frågor och nuläge 

1.  Att ST utreder förutsättningarna för en förbättrad tävlingsmodell med fokusering på att uppnå  

en bättre kostnadstäckning till 4-åringssäsongens utgång? 
 

Svensk Travsport anser enligt målsättningen ovan att 4-åringarnas intjäningsprocent behöver höjas något 

och fortsätta den positiva utveckling som vi har inlett 2015. En del till att 4-åringarna har ett bättre resultat 

trots minskade kullar är att vi har infört Svensk Travsport Unghästserie för 4-åringar under 2015. Serien 

kommer att fortsätta 2016 men då endast för fyråriga ston.  

 

2.  Att ST utreder förutsättningarna för ett utökat inslag av insatslopp? 

 

Svensk Travsport anser att det idag inte finns något behov av att utöka insatsloppen, då svensk travsport 

erbjuder ett brett och väldigt tilltalande unghästprogram, från Uppfödningslöpningen som tvååringar till 

Breeders’ Crown som fyraåringar. Vi har sedan årskullen 2010 fördubblat prispengarna i flera insatslopp 

via premiechansningen, vilket i sig är ”insatssatsning” av Hästägaren då den avsäger sig premiepengarna. 

 

3.  Att ST utreder förutsättningarna för ett utökat unghästtävlande skall ske, t.ex. genom separering av 

sto/hingstlopp, årgångslopp, bättre planering av unghästserie etc. samt att uppföljning av detta skall ske? 

 

Vi följer upp och arbetar mot ovanstående mål. För er information så har Svensk Travsport de senaste åren 

haft planeringsmötet med sportcheferna gällande unghästlopp och så kallade snabblopp. Vi har sett en klar 

förbättring i planeringen efter att vi införde den här typen av möte och planering. Inför 2016 så ökade vi 

kravställningen ytterligare och förhoppningsvis får vi ett ännu bättre resultat.    

 

 

Bifogar statistik – enligt Statistik 1999-2015.pdf 
 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Petter Johansson  

Sportchef - Svensk Travsport 


