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Vill du vara med  
och påverka  
travets framtid?
Den organisationsöversyn inom travsporten som pågått i 
två år fortsätter nu med ett unikt rådslag på landets banor 
och basorganisationer med start den 1 oktober. Det beslöt 
förtroenderådet den 4 september.

– Rådslaget är ett erbjudande till banor, aktiva och andra intressenter att på ett 
likartat och transparent sätt diskutera travets framtid utifrån ett antal frågor. 
Ett digert material finns nu utsänt och jag hoppas att så många som möjligt 
tar chansen att vara med och påverka travets framtid. Vi vill att så många som 
möjligt deltar. Kolla upp vad som gäller på din bana, säger Svensk Travsports 
VD Maria Croon.

Rådslaget handlar om frågan om travsporten ska vara kvar i nuvarande or-
ganisation, utveckla den eller välja en annan väg. Vi kan vara stolta över mycket 
inom travsporten, men samtidigt konstatera att de flesta kurvor under lång tid 
pekat åt fel håll. Vi har också ett mycket mer omfattande eget ansvar för sport 
och ekonomi efter omregleringen av spelmarknaden.

– Det finns behov att anpassa oss till en ny tid och försöka skapa mer ge-
nomförandekraft. Med ett brett Rådslag skapar vi utrymme för reflektion, dju-
pare kunskap och förståelse. Genom att alla genomför rådslaget på ett likartat 
och transparent sätt tror jag vi kan samla ihop slutsatserna på ett bra sätt. Ett 
eventuellt beslut om förändrad organisationen fattas av ägarna, det vill säga 
travsällskapen och basorganisationerna, säger Maria Croon.

Blivande 
proffstränare på 
skolbänken
Förra veckan genomfördes under 
två dagar på Solvalla den förbere-
dande proffstränarkursen FPTK som 
Svensk Travsport arrangerar. Det 
finns ett stort intresse från utländska 
proffstränare att ta svensk licens och 
för dem gäller endast att delta de 
två första kursdagarna. För övriga 
fortsätter utbildningen på travskolan 
i Wången.

Schemat de här två dagarna foku-
serar på antidoping, smittskydd, 
tävlingsreglemente, påföljdssystem, 
utrustningsbestämmelser, hästäga-
ren, marknadsföring, den svenska 
sport- och spelmodellen samt infor-
mation från Svensk Travsport.

Utländska tränare: Morten 
Almeland Pedersen, Arild Eggen, 
Stian Eilefsen, Jan-Rune Gaustad, 
Alessandro Gocciadoro, Hans Chris-
tian Holm, Jan Roar Mjølnerød, Odd 
Arne Sagholen, Anders Lundstrøm 
Wolden, Knut Arne Ødegaard och 
Ole Johan Östre.

Deltagare som deltar på hela för-
beredande proffstränarkursen: Jim-
my Andersson, Philip Di Luca, Anders 
Eriksson, Jasmine Ising, Viktor Lyck, 
Kevin Oscarsson, Björn Persson, Linn 
Strandkvist, Kevin Svedlund, Linus 
Svensson och hippologerna Alicia 
Flyrin och Felicia Hägglund.

MARIA CROON:



PÅ GÅNG I OKTOBER
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Antal lopp 5 897 6 098 -3,3%

Prispengar 610 463 800 644 593 700 -5,3%

Svensktränade hästar som startat 4 217 4 239 -0,5%

Svenska aktiva som startat 2 017 2 018 0,0%

Antal ponnylopp 603 1 012 -40,4%

Svenska ponnykuskar som startat 664 712 -6,7%

Svenska tävlingar 

STL-försök Skellefteå

Sportsamråd

Styrelsemöte

STL-försök Gävle

Poddar och filmer - här finns många 
timmar trav. www.travmuseet.com

Tränarutvecklingen (utbildning)

STL-försök Örebro

Nästa månadsbrev

STL-försök Jägersro

Kriteriehelg på Solvalla
Svenskt Trav-Kriterium, Svenskt Trav-
Oaks och STL Open är huvudnumren i en 
sportsligt laddad vecka där Solvalla redan 
kört lopp i onsdags och nu fyller på med 
tävlingar både lördag och söndag. En av 
årets intressantaste helger!

Nytt för i år är att både Kriteriet och Oaks 
körs på lördag. Vid mål väntar två respektive 
1,4 miljoner (eller dubbla beloppet om hästen 
är med i premiechansen). Trolig favorit i 
Kriteriet är Björn Goop-tränade San Moteur 
(Panne de Moteur – Aung San Suu Kyi) som 
är obesegrad i fem starter. På lördag körs 
han av rutinerade Per Lennartsson. Svante 
Båth-tränade Barbro Kronos (Trixton – Fama 
Currit) vann sitt försök till Oaks med sex 

längder och har många förespråkare. Barbro 
Kronos segrade som 2-åring. Totalt har hon 
nu startat i sju lopp, vunnit fem och alltid 
varit bland de tre första.

På söndag körs Walter Lundbergs Me-
morial, två uttagningslopp till Grand Prix de 
l’UET (Europederbyt) och STL Open, loppet 
som i år ersätter Masters-finalen. Medeldis-
tans, auto, 10 startande och 750 000 kronor 
till segraren. Finalfältet har sållats fram via 
sommarens och höstens storlopp. Toppsport 
i dagarna två med andra ord…

Lägg därtill Kriterieauktionen. Visning har 
skett och auktionen startar klockan 18.00 
idag (torsdag). Online såklart (kriterieauk-
tion.menhammaronlinesales.se) och 340 
hästar i katalogen totalt.

Fler föl väntas 2021!
I år har 4 642 varmblodiga travston 
betäckts, en positiv ökning med 208 
ston jämfört med förra året!

– Efter nedgången 2010-2013 har an-
talet betäckta ston stabiliserats och till 
och med ökat trots Corona. 3 717 ston 
har betäckts i Sverige och 925 utom-
lands i en allt mer internationell avel, 
säger Svensk Travsports avelschef 
Christina Olsson.

En påminnelse om 
enhetliga kläder
Under 2019 gjordes ett arbete med att 
ta fram enhetliga kläder till funktio-
närer och travskolor. Vi vill påminna 
om att det enkelt går att beställa hos 
Profilbutiken, som tagit fram funktio-
nella och kvalitativa kläder till Svensk 
Travsport och travbanorna. Vid frågor 
kontakta: jennifer.wigh@travsport.se

Sundbyholm har tagit fram en inspire-
rande film för sina besökare och om vad 

banan erbjuder. Se den här >>

San Moteur Barbro Kronos

INSPIRERANDE FILMTIPS!

http://www.travmuseet.com
https://kriterieauktion.menhammaronlinesales.se/
https://kriterieauktion.menhammaronlinesales.se/
https://www.sundbyholm.com/infor-besoket/besokare/inspiration-infor-besoket/

