
Till Svensk Travsport 

 

 

Ny tävlingsmodell 

Uppfödarnas viktigaste intressentgrupp är hästägarna. Med de lägsta prispengarna sedan 2007 och 

inte mycket högre än 2002 har hästägarnas situation dramatiskt försämrats genom ökade kostnader 

främst pga samhällets ökade lönekostnader. Konsekvensen blir färre hästägare och svårigheter för 

uppfödare att sälja och få rimligt betalt för sina hästar. Hästägarnas underskott (vinstpengar ‐ 

kostnader) uppgick till över 2 miljarder kronor 2014. Det största underskottet någonsin. 

Kostnadstäckningen är nu nere i 25 %. 

 

ASVT:s årsstämma vill därför: 

 Att ST utreder förutsättningarna för en förbättrad tävlingsmodell med fokusering på att uppnå 
en bättre kostnadstäckning till 4-åringssäsongens utgång.  

 

 Att ST utreder förutsättningarna för ett utökat inslag av insatslopp.  

 

 Att ST utreder hur förutsättningarna för ett utökat unghästtävlande skall ske, t ex genom 

separering av sto/hingstlopp, årgångslopp, bättre planerade unghästserier etc samt att 

uppföljning av detta skall ske. 

 

 Att ST utreder tidigare anmälan till premiechansen, så att uppfödaren har möjlighet att göra 

anmälan. 

 

 

ASVT:s årsmöte 2015‐03‐21       

 

 

Gnm Sara Blomhage       

ASVT   

 



Stockholm den 7 september 2015  

 

Svar till ASVT gällande skrivelsen  
Ny tävlingsmodell (2015-03-21) 

Svensk Travsport har mottagit skrivelsen och behandlat den i samband med Styrelsemötet den 29 maj 
och under strategidagarna i Sundsvall den 28-29 augusti. Svensk Travsport har beslutat om att gå 
ASVT till mötes och starta utredningar gällande punkterna 1, 2 och 3. Svensk Travsports 
sportavdelning har fått i uppdrag tillsammans med regionsportcheferna att förtydliga våra sportsliga 
mål.  

Svar punkt 4 -  
Att ST utreder tidigare anmälan till premiechansen, så att uppfödaren har möjlighet att anmäla 

Premielopp och dess bidrag är en hästägarsatsning. Premiechansningen är ett komplement till 
premieloppet och ger hästägare en välkommen valmöjlighet om han/hon önskar att avstå 
premieloppsbidraget för att försöka dubbla upp de eventuella prispengar som hästen springer in i de 
unghästlopp (kommuniceras år för år på travsport.se) som ingår för den aktuella årgången. Svensk 
Travsport anser att det är upp till respektive hästägare att aktivt välja om de vill ingå i 
premiechansningen därmed så avslår Svensk Travsport en utredning. 

 

Punkter från ASVT skrivelse 2015-03-21 

1. Att ST utreder förutsättningarna för en förbättrad tävlingsmodell med fokusering på att uppnå 
en bättre kostnadstäckning till 4-åringssäsongens utgång 

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

4. Att ST utreder tidigare anmälan till premiechansen, så att uppfödaren har möjlighet att anmäla 

 

Med vänlig hälsning 

Petter Johansson 
Sportchef Svensk Travsport  
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