
God Jul och Gott Nytt År
… kära hästägare och tillika utmärkta entreprenörer och yrkesmänniskor. 
Det lackar mot jul!

Vi har väl alla en önskan om att till denna jul skall det visa sig att travintäkterna för en 
gångs skulle blir större än utgifterna. Som travhästägare slutar man ju aldrig att hoppas. 
Alla kan ju vinna, även om inte alla kan vara först… 

Åby Travhästägareförening

Det händer mycket bakom kulisserna när det gäller travet. Med detta julbrev vill vi från 
Åby Travhästägareförening förmedla vad vi har tagit till oss och vad vi gjort under hösten. 
Vi hoppas och önskar att ni tar er tid till att läsa och att ni, på det sätt ni kan och har 
möjlighet till, försöker ta tillfället i akt att påverka så att vi travhästägare åter får 
inflytande över Travsporten. Det brinner i knutarna!

Julklappen som egentligen är en nyårssmäll
StorTomten meddelar att under 2021 blir det minsann ökade prismedel! 
Hela 50 miljoner i ökning för 2021. Dessutom portioneras det ut ytterligare 200 lopp på de 
33 banorna runt om i Sverige.

Hmmm….. Man ska ju vara glad över jul – men vad är det här? 

ST har ju minskat prispengarna med 50 miljoner både 2019 och 2020. Nu får vi tillbaka det 
som vi blev bestulna på 2019. Skall det verkligen bli en ökning av prismedlen borde 
ökningen vara 150 miljoner! Annars fortsätter vi hästägare att åter ensamt betala kalaset.

Tänker ST på oss hästägare, när man planerar in ytterligare lopp kommande år?

Nej visst inte! Den julklappen är inte till oss. Den är till ATG för att öka deras intäkter. Som 
hästägare frågar man sig också om rimligheten i att öka antalet lopp när både hästbasen
och förutsättningarna att vara hästägare minskar?

Egoistisk som man är undrar man ju dock, om Åby nu får tillbaka de 13 lopp som stals från 
oss i våras? Njae….



Konsten att o-organisera en omorganisation
Travsällskapen grundade Svensk Travsport 1925, i syfte att vara en serviceorganisation 
till alla travhästägare och samtidigt möjliggöra en svensk travsport.

Omregleringen av spelmarknaden skedde 1 januari 2019. En ny tid och nya 
förutsättningar borde ha gjort att sällskapen varit proaktiva och samtidigt med 
omregleringen sjösatt en ny och tidsenlig travsportsorganisation. Byggd på visionen om 
en framtida travsport med hästägaren i centrum utifrån att det är  denne som är den 
enda finansiären av allas tjänster.. .En organisation som i denna nya omreglerade 
spelmarknad kännetecknades av spetskompetens både inom spelet
och travhästägeriet. 
Suck! Icke blev det något av detta inte. 

ST bildar istället 2019 ett kommersiellt dotterbolag (STAB) och för över all 
tävlingsverksamhet dit. Numera är det också STAB som har det ekonomiska och 
praktiska ansvaret för alla utbetalningar. Moderbolaget Svensk Travsport (ST), som en 
gång i tiden bildades av oss travhästägare, har blivit en ideell organisation, som också 
äger 90 % i ATG. 

Rörigt? Ja! Numera är det ingen inom ST styrelse eller dess tjänstemän, som kan svara 
på vem det är som egentligen äger ST eller har inflytande i STAB. Från vår sida anser vi 
att det givetvis måste vara hästägarna genom Sällskapen som äger både ST och STAB. 
Något som de i hästsportens hus dock inte riktigt vill kännas vid.

Nu hotas rätten till momsavdrag 
Skatteverket vill förändra skattelagstiftningen vad gäller momsavdraget. I praktiken 

handlar det om utifall hästägandet ska anses vara momspliktigt eller inte.

Blir deras planer verkliga innebär det ett enormt hot mot hela travsporten.

Det skatteverket vill göra är att omdefiniera travhästägandet från att vara ”beskattningsbar 

person” till ”privat ägande. Följden blir att det i praktiken blir 25% dyrare att äga travhäst.

Argumentet till förändringen är att det finns tusentals??? travhästägarbolag som går back 

samtidigt som dessa får tillbaka miljoner i moms. År efter år. Skatteverket anser att detta 

inte kan anses som sunt företagande. Dock är det i skattehänseende SYFTE som räknas och 

alla travhästägarbolag måste/kan/bör uttryckligen hävda att de syftar till att gå med vinst!

Svensk Travsport (ST) har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, men valt att 

överlämna uppgiften till LRF Häst. Flera sällskap har påtalat detta märkliga beteende från 

ST, men utan att få förståelse för att vi hästägare faktiskt skulle vilja lämna våra 

synpunkter. I skrivande stund vet vi därför varken hur LRF svarat eller hur skatteverkets 

förslag kommer att se ut. Trösten är att NÄT banorna S, E, Mp + Solänget lämnat in sina 

klara synpunkter från hästägarhåll och ser till att våra perspektiv lyfts till riksdagsnivå, och 

inte endast till tjänstemannanivå på skattemyndigheten.



Tyck som jag, så tycker vi lika!
Vilka sitter då i dessa tre styrelser och hur får vi som hästägare inflytande? 
Sammanfattningsvis kan man säga att det i stort sett är samma personer i både ST 
och dotterbolaget STAB. Sju av de åtta som sitter i ST sitter också i STAB. I ATG 
måste sex i styrelsen komma från staten, så då får bara fyra från ST:s styrelse vara 
med. Och så måste det ju finnas en som representerar galoppen. 

Tittar man på deras spetskompetens förstår man att makten har förskjutits från ett 
hästägarperspektiv till ett LRF perspektiv. Då hittar man en tidigare VD från LRF  
samt LRFs skatteexpert i STs styrelse. Dessutom en veterinär, en f.d. journalist, en 
enhetschef på trafikverket och en moderat. Glöm ej heller den mångårige VDn för 
ATG. Slutligen så finns det faktiskt även en som uppger sig vara hästägare. Var och 
en är säkerligen rekorderliga människor, men…

Har denna introverta grupp av styrelseknoddar - (som alla sitter i de tre styrelserna 
tillsammans) - öppenhet för åsikter och perspektiv som inte är deras egna? 
Har de ett hästägareperspektiv?

Nej! ÅTHF med flera tycker inte det. 

En vädjan till er alla. Vi måste börja stå upp för varandra som hästägare. Vi måste 
tillsammans ta tillbaka initiativet och påverka så att travsporten ges förutsättningar 
att ge återbäring till oss finansiärer och tillika travhästägare. Vi måste göra våra 
röster hörda på alla ställen som vi kan. 

Vem är till för vem?
Den omorganisation av ST, som nu ST själva har initierat, handlar i grund och botten 
om vem som äger vem och följaktligen om vem ska ha makten. Är det hästägarna 
som ska vara ägare till sin egen travsport? Eller är det STAB som ska äga alla banor 
och rättigheter och därmed göra hästägarna till en grupp entusiastiskt, ideellt 
arbetande tillhandahållare av travhästar? 

ST har presenterat tre förslag till ny organisation. De själva anser att dessa tre är de 
enda möjliga förslagen. Synar man dessa förslag i sömmarna innebär de dock i 
realiteten att både inflytande och/eller tillgångar flyttas från Travsällskapen till 
STAB för att därifrån drivas och förvaltas. Man diskuterar i termer av beslutskraft, 
affärsperspektiv och kapitaleffektivitet. Var finns hästägaren?

Av någon anledning har ST helt glömt bort förutsättningarna för att bedriva 
travsport – det vill säga oss travhästägare. Nu måste vi hjälpas åt och visa upp oss 
och föra fram hur vi vill att vår travsport ska betraktas och behandlas, samt hur den 
kan ges förutsättningar för att kunna leva kvar och inte minst till hur den kan växa. 



Motförslag från Åby:
Travsällskapen är den samlande organisationen
för en banas samtliga föreningar och klubbar

Travsällskapen bildar och äger:

Travsportens kommerciella AB
Styrelse/Ledning

• Kommerciellt ansvar
• Tävlingsansvar

• ATG Styrelseansvar

• Dotterbolag styrelseansvar

• Ansvar rättigheter
• Ansvar avtal ev.spelbolag

avtal

köp av
tjänster

Svenska Travförbundet:
Styrelse/Ledning

• Myndighetsfunktion

• Reglemente
• Antidoping
• Hästvälfärd
• Avelsfrågor
• Nyrekrytering
• Ungdom
• Pegasus

Banornas alternativ till organisation
Åby Travhästägareförening tog i våras fram ett dokument kallat ”Hästägarperspektiv på 
Travsportens framtid”. I denna hade vi samlat fakta om travsporten, samt kopplat 
dessa fakta till frågor som hästägare ur olika kategorier fört fram. I dokumentet visade 
vi även upp en idéskiss på en framtida organisation som vi ansåg skulle stärka 
hästägarna. Detta dokument - som var ett diskussionsunderlag - försökte vi sprida till 
travhästägare och sällskapsstyrelser över hela Sverige. Allt i syfte att gemensamt lyfta 
framtiden ur ett hästägareperspektiv.

(Ironiskt nog, var det just detta dokument som blev den slutgiltiga orsaken till att vi 
skulle uteslutas ur Travhästägarna, med argumentet att vi skadat Travhästägarna.)

Organisationsförslaget har trots detta - nu i olika sällskap/föreningar runt om i landet -
utvecklats och förbättrats.  På hemmaplan har både Åby Travsällskap samt B-tränare 
och Montéföreningen ställt sig bakom vårt förslag. Tillsammans med Solvalla, Mantorp, 
Eskilstuna, Solänget, Vaggeryd, Kalmar samt basorganisationen ASVT kommer vi nu att 
arbeta fram ett gemensamt motförslag kallat ”Banornas Alternativ”, där ska vi väva in 
våra olika perspektiv. Utgångspunkten i ”Banornas alternativ” är att ”ST/STABs primära 
uppgift är att tillse att travsporten sker på så gynnsamma villkor som möjligt för 
hästägarna.


