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Verksamhetsberättelse 2018 
 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Samtliga protokoll finns inlagda på 
föreningens hemsida samt är tillgängliga i en pärm på Hästägareläktaren.  

Styrelsens sammansättning 
Ordförande:  Lars-Olov Pettersson 
Vice ordförande  Henrik Olsson 
Sekreterare  Christina Johnstone 
Ekonomiansvarig Eva Kjällman 

Övriga ledamöter: Bengt Bååw 
Benny Björkman 
Eva-Lotta Risedal 

Suppleanter  Bengt Hammarberg 
Bengt Helgesson 
Jessika Sjöberg 

Revisorer  Anders Johnsen 
Tommy Gustafsson 

Revisorssuppleanter John Åke Byström 
Sverre Gustafsson 

Valberedning Anders Johnsen (sammankallande) 
 Sten Åke Bohlin 
Bengt Bååw 
Maria Holdhaus 

Medlemmar 
Föreningen hade den 31 december 318 medlemmar.  

 

 

Representation 

Åbys sportkommitté 
Åbys sportkommitté är ett informations-och samverkansorgan mellan travsällskapet och 
basorganisationerna på banan. Kommittén leds av Åbys sportchef och dess uppgifter är att behandla 
sportfrågor i vid bemärkelse inom Åbys verksamhetsområde.  Hästägareföreningens representanter i 
Sportkommittén har fram till årsmötet i april 2018 varit Eva-Lotta Risedal och Peter Kling och därefter 
Eva-Lotta Risedal och Lars-Olov Pettersson.  
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Travhästägarna 
Travhästägarna med det tidigare namnet Riksförbundet för Sveriges Travhästägare, RST, är 
centralorganisation för hästägareföreningarna i landet och företräder och samordnar föreningarnas 
verksamhet på nationell nivå. I Travhästägarnas styrelse ingår Henrik Olsson från Åby 
Travhästägareförening. 

Travhästägarna hade sitt årsmöte i Stockholm den 24 maj och som ombud för Åby 
Travhästägareförening deltog Bengt Helgesson, Benny Björkman, Henrik Olsson och Lars-Olov 
Pettersson.  

Årets Sydträff genomfördes på Örebrotravet den 20 oktober. På träffen deltog representanter för 
styrelsen i Travhästägarna och hästägareföreningarna i södra halvan av landet. Från Åby 
Travhästägareförening deltog Henrik Olsson, Lars-Olov Pettersson och Jessika Sjöberg.  

 

Året som gått. 

Verksamhetsplan  
Styrelsen har med utgångpunkt i verksamhetsplanen arbetat i olika grupper utifrån ansvarsområden. 
Uppgiften har varit att följa och utveckla verksamheten inom området samt föreslå och genomföra 
åtgärder. De olika verksamhetsområdena har varit ekonomi, information, hästägarefrågor, 
hästägareläktaren, sportfrågor och medlemsrekrytering. Därutöver har olika arbetsgrupper sett över 
regler för årets-och månadens hästägare, ersättningar, upprustning av hästägareläktaren och 
hästägaredagen.  

 

Möten och träffar 
Årsmötet genomfördes den 17 april i Goopsalen på Åby. Cirka 45 medlemmar deltog och förutom 
årsmötesförhandlingarna deltog Åbys sportchef Jon Walter Pedersen och informerade om 
utvecklingen och planerade åtgärder inom sportens olika områden. 

Höstmötet genomfördes den 25 oktober i Goopsalen med 45 medlemmar närvarande. 
Mötesdeltagarna fick höra Björn ”Bernie” Norén berätta om amerikansk travsport utifrån sina 
erfarenheter som försteman hos både Jimmy Takter och Åke Svanstedt och däremellan egen tränare. 
Även aktuella föreningsfrågor behandlades. 

Läktarträffar har genomförts en gång i månaden med uppehåll mitt i sommaren. Under en timma i 
anslutning till sista travdagen i månaden har styrelsen under informella former informerat om 
aktuella frågor och medlemmarna haft möjlighet att ta upp frågor.  
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Utmärkelser till hästägare 

Årets hästägareprofil 2018 
Till Årets Hästägareprofil på Åby 2018 utsågs Tony Löfqvist för fina framgångar som ägare, tränare 
och uppfödare samt god PR för travsporten och hästägandet. Priset delades ut i vinnarcirkeln i 
samband med V75-tävlingarna i februari.  

Årets hästägare på Åby 2018 
Till Årets Hästägare på Åby 2018 utsågs Stall Denco, Bernt och Pia Denberger som hårt satsande och 
vinstrikaste hästägare på Åby 2018. Priset delades ut på Åbys Travgala i februari. 

Månadens hästägare 
Under året har Hästägareföreningen tillsammans med Agria varje månad korat månadens hästägare. 
Utmärkelsen har gått till den under månaden vinstrikaste hästägaren med Åbytränade hästar. 
Månadens hästägare har erhållit hederspriser och hyllats i vinnarcirkeln.  
 

Vinnarhörna 
Vid V75-tävlingarna under året har ägarna till vinnande hästar inbjudits till Hästägareläktarens 
vinnarhörna och har där firats och bjudits på champagne.  

 

Hästägardagen 
Den 7 november genomfördes Hästägaredagen på Åby. Förutom bra prispengar firades segrarna med 
täcke och hederspriser till hästägarna i våra sponsorers lopp. Det var Björkmans måleri, Grimaldi 
Maritim, Marita Stensson, Sidmakarn, STB Måleri, Tocal Holding och Västkustens Snickeri & 
Byggkonsult som sponsrade hästägaredagen. På hästägareläktaren bjöds på tårta och festligheter. 

 

Hästägareläktaren 
Hästägareläktaren är välbesökt och utgör den centrala samlingsplatsen för hästägarna på Åby. Under 
året har en arbetsgrupp inom föreningen tagit fram ett åtgärdsprogram för upprustning. Det gäller 
såväl teknik som väggytor, golvbeläggning och toaletter. Programmet har överlämnats till Åbys 
ledning och en dialog förs kring kommande åtgärder. I samband med att Åby själv från den 1 mars 
2019 tar över serveringarna förutser vi en utveckling av servering och service. 

 

Resor  
Den 21 april genomfördes en medlemsresa med besök hos Åbytränaren Maria Törnqvist i Fåglum och 
Peter Björnsson på Alebäcks stuteri i Lidköping med mellanliggande lunchuppehåll. Under året har 
samarbete genomförts med B-tränarföreningen och Cab-resor. Det innebar att B-tränarföreningens 
bussresa till Copenhagen Cup i Köpenhamn var öppen för hästägareföreningens medlemmar. Vidare 
innebar samarbetet med Cab-resor att ett antal medlemmar deltagit i resan till Paris och Prix 
D`Amerique i januari 2018.  
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Information 
Skriftlig information har gått ut i anslutning till års-och höstmötet liksom vid årsskiftet. Information 
om aktuella frågor liksom olika kontaktuppgifter publiceras löpande på föreningens hemsida. 
Föreningen har under året öppnat ett Facebookkonto där information kring olika aktiviteter 
publicerats. Cirka 200 medlemmar är för närvarande anslutna till föreningens informationsregister 
via mail. Under året har mailmeddelande gått ut löpande med information om aktuella händelser. 
Därutöver anslås information på Hästägareläktaren samt på föreningens anslagstavla i stallarna.  

 

Överläggningar 
Styrelsen har under året haft träffar med B-tränarnas styrelse, med Åbys ledning och därutöver en 
rad träffar och överläggningar med handläggare av olika frågor på Åby. 

 

Ekonomi 
Föreningen har under en följd av år gått med underskott bland annat på grund av investeringar i 
hästägareläktarens kök mm. Genom ökade intäkter och besparingar har den utvecklingen nu kunnat 
brytas och ett överskott redovisas för året. Föreningens ekonomi redovisas närmare i bokslut, 
resultat- och balansräkning.  

Slutord 
Föreningen har bedrivit en omfattande verksamhet och många medlemmar har varit engagerade på 
olika sätt. Under det gångna året, det så kallade Pokalåret, genomfördes höjningar av prispengarna 
men från en låg nivå. Flera år med i stort oförändrade prispengar och ökade kostnader för hästägarna 
har inneburit påfrestningar. Det är nödvändigt framöver att förbättra prispengarna inte minst i 
vardagstravet samtidigt som olika åtgärder måste vidtas för att minska kostnaderna. Fria boxhyror 
och den så kallade 500-kronan är exempel på åtgärder. 

Under året har Åby till stora delar varit en byggarbetsplats. Under våren invigs den nya Åby Arena 
med ny publikläktare, mässhallar och hotell. Åby är därmed landets modernaste travarena. 
Serveringarna drivs framöver i egen regi och skall med kvalité och service bidra till totalupplevelsen 
för att främja travet och locka till besök.  Åby är nu landets modernaste travarena med tävlingar av 
hög kvalité. Nu måste rekryteringsfrågorna sättas i fokus för att vända en nedgång av antalet 
hästägare, hästar och aktiva. Det är en stor utmaning och en gemensam uppgift för travsällskapet 
och föreningarna på Åby. 

Hästägareföreningen står inför viktiga utmaningar och uppgifter. Vi behöver bli fler medlemmar, fler 
aktiva och medverka till en bra utveckling för hästägarna. Föreningen står på en stark grund, 
medlemmar, organisation, ekonomi och idéer.  

 

 

Mölndal den 19 mars 2019 

Lars-Olov Pettersson Henrik Olsson  Christina Johnstone Eva Kjällman 

Bengt Bååw  Benny Björkman Eva-Lotta Risedal   

Bengt Helgesson Bengt Hammarberg Jessika Sjöberg  


