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Styrelsen mm. 

Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. Samtliga protokoll finns 

inlagda på föreningens hemsida samt är tillgängliga i en pärm på Hästägareläktaren. 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av: 

Ordförande  Berth Ottosson                                                                                                                           

Vice ordförande  Lars-Olov Pettersson                                                                                                                       

Sekreterare  Christina Johnstone                                                    

Bengt Bååw 

Peter Kling  

Bo Lundqvist 

Eva Lotta Risedal                              

Suppleanter  Henrik Olsson 

  Beata Persson 

 

Revisorer  Anders Johnsen 

  Tommy Gustafsson 

Revisorssuppleanter John-Åke Byström 

  Sverre Gustafsson 

 

Valberedning. Bengt Bååw 

  Stig Fredriksson 

  Leif Jakobsson 

 

Medlemmar 

Åby Travhästägareförening hade vid årets utgång 376 medlemmar. Det innebär en minskning 

med 37 medlemmar under året.   

 

Representation. 

Åbys sportkommitté 

Inom Åby har bildats en sportkommitté som löpande skall behandla sportfrågor och därmed 

sammanhängande frågor. Sportkommittén ersätter bland annat tidigare Propositionskommitté. 

Hästägareföreningens representanter i Sportkommittén har varit Lars-Olov Pettersson och Eva 

Lotta Risedal. 

 

RST  

Berth Ottosson har ingått i RST:s styrelse. 

Lars-Olov Pettersson har ingått i RST:s valberedning. 

 

RST:s årsmöte  

På RST:s årsmöte i Hästsportens Hus Stockholm den 8 april deltog som ombud Berth 

Ottosson och Lars-Olov Pettersson. 
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Sydträffen  

På Sydträffen för samtliga travhästägareföreningar från Solvalla och söderöver den 18-19 

september i Karlstad deltog Berth Ottosson, Bengt Bååw, Peter Kling och Eva Lotta Risedal. 

 

Året som gått 

Till Årets hästägare 2015 utsågs Team Rock Me och hyllades på Åbys travgala.  

 

Månadens hästägare. Under året har Hästägareföreningen tillsammans med Agria varje 

månad korat månadens hästägare. Priset som förutom hederspriser och uppmärksamhet i 

Åbyprogrammet, vinnarcirkel och på tavlor i Marmorhallen har bestått av en middag för två. 

Utmärkelsen har gått till den under månaden vinstrikaste hästägaren på Åby. 

 

Hästägareläktaren och Vinnarhörnan. 

Under året har förbättringarna fortsatt på Hästägareläktaren bl.a vad gäller ljud och ljus. Vid 

V75-tävlingarna under året har ägarna till vinnande hästar inbjudits till Hästägareläktarens 

vinnarhörna och där uppmärksammats och bjudits på champagne. Verksamheten har rönt stor 

uppskattning bland hästägarna och ingår som en del i arbetet med att lyfta fram hästägarna i 

samband med travtävlingarna.  

 

Årsmötet genomfördes den 13 april i Goop-salen på Åby med cirka 60 medlemmar 

närvarande. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna medverkade Åbys sportchef Jon 

W Pedersen och berättade om pågående förberedelser i samband med Robert Berghs 

kommande etablering på Åby samt andra aktuella sportfrågor. 

  

Höstmötet genomfördes den 20 oktober i Goop-salen på Åby med cirka 50 medlemmar 

närvarande och skedde i samarbete med Åby Travsällskap/Åby Forum. På mötet höll 

Åbytränaren Hans Adler ett föredrag om unghästträning, VD Nils Andréasson om Åbys 

verksamhet och kommande investeringsplaner samt sportchefen Jon W Pedersen om 

teamhästprojektet och aktuella sportfrågor. Föredragen följdes av frågor och diskussion.  
 

Hästägaredagen arrangerades den 3 september. Förutom Hästägarloppet hade vi sponsorer 

till åtta lopp. Dagen firades med tårta på Hästägareläktaren. 

 

Överläggningar och träffar med Åby. 

Under året har flera träffar hållits med ledningen för Åby dels enskilt dels inom ramen för 

Åby Forum för att diskutera praktiska frågor och aktiviteter med utgångspunkt i hästägarnas 

intressen.  

 

Informationsverksamheten. 

Skriftlig information har gått ut i anslutning till års-och höstmöten liksom vid årsskiften. 

Information om aktuella frågor liksom olika kontaktuppgifter publiceras löpande på 

föreningens hemsida. Cirka 140 medlemmar är för närvarande anslutna till föreningens 

informationsregister via mail. Under året har 15 mailmeddelande gått ut med information om 

aktuella händelser. Därutöver anslås regelmässigt information om aktuella händelser på 

Hästägareläktaren samt på en anslagstavla i stallarna. 
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Läktarträffar. 

Med start under året har så kallade Läktarträffar införts. Under en timma mellan klockan 17-

18 genomförs informella träffar den sista tävlingsdagen i varje månad. Vid samlingen på 

Hästägareläktaren informerar styrelsen om aktuella frågor och deltagarna ges möjlighet att ta 

upp nya frågor. 

 

Resor. 

Under året har ett samarbete inletts med B-tränarföreningen och Cab-resor. Det innebar att B-

tränarföreningens endagars bussresor till Copenhagen Cup i Köpenhamn och Oslo GP i Oslo 

var öppna för föreningens medlemmar. Vidare innebar samarbetet med Cab-resor att 16 

medlemmar deltagit i resan till Paris och Prix D`Amerique i januari 2016. 

 

Ekonomi. 

Verksamheten har under året gått med ett ekonomiskt underskott om 14 310 kronor. 

Underskott hade budgeterats då en del av föreningens kapital använts för att under en 

femårsperiod, 2014 -2018, med 50 000 kronor årligen betala av den större investeringen som 

gjorts på Hästägareläktaren i samband med ombyggnation av kök, nya bord osv. För år 2015 

budgeterades ett underskott på 16 500 kronor som sålunda har kunnat begränsas något och 

bokslutsresultatet följer i huvudsak budgeten.  

 

Avslutning. 

Verksamhetsåret har varit händelserikt. Föreningen har i likhet med tidigare år varit aktiv i 

debatten kring travets framtid. I slutet av året beslutades att ta bort boxhyran för åbytränade 

hästar som startar på Åby från och med 1 januari 2016. Totalt innebär detta en besparing för 

hästägarna med nästan 700 000 kronor på årsbasis. Frågan om boxhyrorna är en av de frågor 

vi i hästägareföreningen drivit under flera år. Ökade prispengar och ett bättre mottagande av 

hästägarna på banan är andra frågor. Efter några tuffa år ser vi nu framåt bättre tider. Det 

måste till för att öka antalet hästar och aktiva i vår härliga sport.  

Efter ett par år med minskade resurser till sporten som en konsekvens av minskat spel gjorde 

sportens företrädare och ATG en uppgörelse hösten 2014 som skulle ge en begränsad ökning 

av nya medel för de tre närmaste åren medan ökningen skulle bli desto större 2018. Avsikten 

är att med offensiva investeringar inom spelmarknaden öka ATG:s intäkter rejält och i dess 

förlängning ökade medel till sporten. Ett plus till sporten på 63 miljoner plus 15 och 15 för de 

tre åren 2015 – 2017 skall ge en rejäl ökning på 300 miljoner år 2018. Uppgörelsen har skapat 

en hel del debatt där kritikerna framförallt ansett att RST skulle slåss för högre prispengar nu. 

Det har dock funnits en bred uppslutning inom RST för offensiva satsningar både inom det 

traditionella travspelet som inom nya områden som skall baka en större kaka till travsporten 

och utvecklingen pekar rätt.  

På Åby ökar nu fokus på sporten. Under året har vi sett Robert Berghs travanläggning i 

Hajom växa fram. Det blir en fantastisk travgård i regionen som ökar konkurrensen bland 

tränarna, som för oss hästägare bara är positivt. Mer än 100 nya hästar tränas nu i 

Åbyregionen och vi ser nu fler och fler hästar i Stall Berghs regi i Åbyloppen.  År 2016 tas de 

s.k. snålskalorna bort. Det innebär en förstärkning av prisskalorna framförallt på andra- och 

tredje prisen i loppen. Det har varit ett starkt önskemål ifrån oss aktiva under flera år och 

därför används drygt 10 miljoner till det nästa år. 
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Nu tar vi nya tag och ser fram emot ett nytt spännande travår. Vi kommer att genomföra en 

offensiv för att värva nya medlemmar, jobba för fler teamhästar på Åby, utveckla vår fina 

Hästägareläktare, fortsätta Läktarträffarna, lyfta fram hästägarna bland annat med utveckling 

av vår Vinnarhörna för hästägarna, tillsammans med Agria utse Månadens hästägare, 

genomföra Hästägaredagen, tillsammans med Åby utveckla SM-dagen till ett nationellt 

meeting för hästfolk, driva hästägarnas intresse i samband med utbyggnaden av nya Åby och 

så vidare. Förutsättningarna för en framgångsrik och spännande verksamhet är goda om alla 

krafter samverkar för att främja och utveckla vår gemensamma sport och Åby. 

 

 

Åby den 10 mars 2016 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Berth Ottosson                              Lars-Olov Pettersson Christina Johnstone 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Bengt Bååw                                   Peter Kling                            Bo Lundqvist                         

 

 

 

 

                                                                                                                                    _________           

Eva Lotta Risedal                        Henrik Olsson  Beata Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


