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Svensk Travsports faktureringssys-
tem – TDS – har varit föremål för 
kritisk granskning i travdebatten de 
senaste veckorna. Det finns olika 
angreppsvinklar på systemet från häst-
ägare, vilka drabbats av felaktiga debi-
teringar, oftast på grund av otillräckliga 
debiteringsunderlag. 

I en krönika i Sulkysport (nummer 
10/2018) av Fredrik ”Frasse” Fransson, 
tidigare amatörtränare och numera 
proffstränare, framförs önskemål om 
ett utvecklande av systemet för att även 
möjliggöra större mångfald i hästägan-
det. 

TDS-systemet är på många sätt ett 
utmärkt verktyg med en databas inne-
hållande travsportens kunder, det vill 
säga hästägarna. Här finns kunddata 
och övrig statistisk information, som 
behövs för att sporten ska kunna fatta 
korrekta beslut för överlevnad och ut-
veckling, samt att mäta om genomför-
da beslut har lett till bestämda mål. ST 
har förvärvat tränarnas fordringar mot 
sina hästägare. I och med det handlar 
det om en renodlad faktureringstjänst. 

Ofta saknas skriftliga avtal mellan 
hästägare och tränare för att utgöra 
korrekt grund för vad och hur mycket 
tränaren har rätt att debitera. Oavsett 
sportens branschavtal saknar TDS-sys-
temet ett stadigt juridiskt fotfäste och 
lagar är inte alltid dispositiva. För-
ändringar i lagrum kräver att systemet 
kontinuerligt anpassas och hänger med 
i nya svängar. 

Konsumenträttsliga regler är ett 
område. Skuldregleringslagen är ett 
annat. Rätten till så kallad retention 
är inte prövad utifrån vad dagens olika 
lagrum kräver. 

ST har spritt ett felaktigt budskap 
om sitt eget ansvar, då man har hävdat 
att hästägaren ska reklamera felaktiga 
debiteringar till tränaren. ST har köpt 
tränarens fordran och blir därmed 
instans för reklamationer. ST har 
dessutom inte uppfyllt kravet på att det 
ska finnas underlag för debiteringarna 
och, än värre, verkar inte ha insett att så 
måste vara. 

Hästägare har rätt att erhålla 
underlag både på aktuella ifrågasatta 
debiteringar, men också på redan be-
talda fakturor. Det ska givetvis kunna 
ske utan hot om repressalier av typen 

startförbud. Systemet måste anpassas 
utifrån ett kundperspektiv. 

ST har, med de tränare som ingår 
i TDS-systemet, träffat en särskild 
överenskommelse, som bland annat 
ger ST rätt att återsälja kundfordran 
till tränaren om en tvist uppstår. Det 
friskriver inte ST från betalningsansvar 
mot hästägaren i de fall tvistemålet 
leder till att hästägaren bedöms ha rätt, 
men återbetalning inte kan verkställas, 
till exempel genom att tränaren har 
gått i konkurs. 

Det är dessutom direkt otidsenligt 
att inte tillmötesgå kundens självklara 
krav. ST skickar information till träna-
re hur ärendet kan hanteras i samhäl-
lets rättssystem istället för att svara 
hästägare på deras självklara frågor. 
Det är kontraproduktivt för sportens 
förmåga att behålla sina hästägare. 

Krönikör Fransson har idéer om hur 
TDS-systemet kan användas. De är 
givetvis välkomna, eftersom sportens 
framtid kräver att systemet 
är utformat för att under-
lätta för kunderna och inte 
motarbeta att nya kunder 
tillförs. 

Den kundinforma-
tion som TDS-systemet 
innehåller har använts 
för att utveckla ett på 
många sätt användbart 
strategiskt och operativt 
verktyg av sina upphovs-
män Björn Damm och 
Patrik von Knorring. Likt 
en febertermometer kan 
intressetemperaturen och 
verksamhetens nödvän-
diga förutsättningar hos 
alla banor mätas, såväl 
i hästägarnas antal som 
deras koncentrationsgrad. 
Mätinstrumentet visar 
tydligt att hästbristen är en 
brist på hästägare och att 
mångfalden i hästägandet 
minskat. 

Fransson ger uttryck för 
att kundanpassning av 
systemet skulle kunna ge 
fler hästägare, vilket spor-
ten är i desperat behov av. 
Innehållet i ST:s kund- 

databas visar tydligt att externa kunder 
är bristvara för tränarna vid många 
banor. Bristen på mångfald av externa 
ägare leder även till att banorna inte 
kan fylla sina lopp även om det finns 
tillräckligt med hästar.

Det faktum att tränarna själva 

äger hästar skapar obalans i sportens 
tävlingssystem. Med hög koncentra-
tion av hästar på bara ett fåtal ägare 
blir det svårt att matcha hästarna när 
hästar ägda i olika ägarkonstellationer i 
samma stall tvingas tävla mot varandra. 
Lutfi Kolgjini, som ett exempel, tränar 

146 hästar och han är också 
Jägersros största enskilda 
ägare med 21 hästar i Lutfi 
Kolgjini AB. Därtill kommer 
hans ägande i andra ägarkon-
stellationer. 

Vi tror att det är en vä-
sentligt bidragande orsak till 
att Jägersro har svårt att fylla 
unghästloppen. Det gäller 
för övrigt även storstallen på 
Solvalla, Åby och Halmstad. 
Hög tränar- och ägarkon-
centration till ett fåtal leder 
till matchningsproblem och 
tunna startfält även på banor 
som fortfarande håller en 
tillräckligt hög nivå på antalet 
starthästar. Att totala antalet 
hästar kontinuerligt mins-
kar gör situationen än mer 
allvarlig. 

Vi delar absolut Franssons 
uppfattning om att föränd-
ringar behövs. Fransson 
berättar öppet i tidningen 
att han som amatörtränare 
kände sig tvingad att stå som 
delägare i hästar han inte själv 
ägde. Vi hoppas att Franssons 
nya proffsstatus har löst hans 
dilemma och att han inte gått 
ur askan i elden. TDS-syste-

Fördelningen av hästar

VINSTRIKASTE VARMBLOD 2018

Häst Härstamning Resultat Intjänat (kr)
Treåriga hingstar/valacker
Global Withdrawl (v) S.J.’s Caviar-Umbrella Broline 3 st: 3-0-0 500.000 kr
Ägare: Stall Edsviken HB, Sollentuna. Uppfödare: Global Farm AB, Nacka. Tränare: Svante Båth, Solvalla.
Treåriga ston
A Sweet Dance Maharajah-Sugar Step 1 st: 1-0-0 300.000 kr
Ägare: S Kristenssons Åkeri AB med flera. Uppfödare: Menhammar Stuteri AB, Ekerö.  Tränare: Helena Burman, Jägersro.
Fyraåriga hingstar/valacker
Weekend Fun (v) Jaded-Exciting 3 st: 3-0-0 445.000 kr
Ägare: Stall Släggan. Uppfödare: Menhammar Stuteri AB, Ekerö. Tränare: Daniel Wikberg, Östersund.
Fyraåriga ston
Baronesse Ima Maharajah-Ima Tsarina 2 st: 2-0-0 325.000 kr
Ägare: Stall Baroness. Uppfödare: Ingemar Alin, Ljusdal. Tränare: Claes Sjöström, Solvalla.
Femåriga och äldre hingstar/valacker
Readly Express, 6 år Ready Cash-Caddie Dream 2 st: 1-0-1 4.648.534 kr
Ägare: Bro Byggnads AB, Stockholm. Uppfödare: O. Carlsson Ekonomi AB & AB Lavec. Tränare: Timo Nurmos, Solvalla.
Femåriga och äldre ston
Hankypanky Frances, 6 år Love You-Manon di Quattro 4 st: 2-0-1 375.000 kr
Ägare: Anna-Maria & Ulf Lundqvist. Uppfödare: Stal Quattro V.O.F, Nederländerna. Tränare: Timo Nurmos, Solvalla.
Gäller hästar i svensk träning per den 12 mars.

VINSTRIKASTE KALLBLOD 2018

Häst Härstammning Resultat Intjänat (kr)
Treåriga hingstar/valacker
B.W.Prinsen B.W.Modde-Huaerseter Sky 1 st: 1-0-0 25.000 kr
Ägare: B W Montage AB, Älvsjö. Uppfödare: Erika Wallström, Älvsjö. Tränare: Jan-Olov Persson, Hagmyren.
Eld Rask Tekno Odin-Eldsiri 1 st: 1-0-0 25.000 kr
Ägare: Lennart Bäwerholm, Norge. Uppfödare: Lennart Bäwerholm, Norge. Tränare: Jan-Olov Persson, Hagmyren.
Treåriga ston
S.S.Isa Ulvsås Zico-Dagsnora 1 st: 0-1-0 12.500 kr
Ägare: Torgny S Kärrman, S & S Sundström. Uppfödare: Selma & Stefan Sundström. Tränare: Torgny Kärrman (a), Umeå.
Fyraåriga hingstar/valacker
Månlykke A.M. Månprinsen A.M.-Timba 1 st: 1-0-0 35.000 kr
Ägare: Sjösläntens Konsult & Fastighets AB. Uppfödare: Anna Maria Öberg, Sandöverken. Tränare: Jan-Olov Persson, Hagmyren.
Fyraåriga ston
Bork Faxa Bork Odin-Faxona 2 st: 2-0-0 35.000 kr
Ägare: Jan Norberg, Umeå. Uppfödare: Jan Norberg, Umeå. Tränare: Stefan Johansson, Umeå.
Se På Mig Järvsöviking-Lundås Emelie 1 st: 1-0-0 35.000 kr
Ägare: Stall Blågul. Uppfödare: Sören Nygårdh & Marie Rohlin. Tränare: Kajsa Frick, Rättvik.
Femåriga äldre hingstar/valacker
Tand Tuff, 9 år Järvsöfaks-Gott Tuffa 5 st: 2-2-0 340.584 kr
Ägare: Christer Lingström, Lingbo. Uppfödare: Matts Gottås, Tandsbyn. Tränare: Jan-Olov Persson, Hagmyren. 
Femåriga och äldre ston
Alfie, 8 år Järvsöfaks-Alfa Li 5 st: 1-2-0 205.500 kr
Ägare: Lars-Erik Karlsson, Järvsö. Uppfödare: Lars-Erik Karlsson, Järvsö. Tränare: Lars-Erik Karlsson (a), Bollnäs.
Gäller hästar i svensk träning per den 12 mars.

From Above drog ifrån i toppen 
förra veckan genom fem segrar, 
men han var inte ”värst” av 
avelshingstarna utan det var 
Muscle Hill med sex triumfer. 
Hans vinnande avkommor var 
Bella Unica, Donna Mearas, Final 
Call, Lubeck, Mellby Estella och 
Pandora Face. 

Menhammar-hingsten From 
Above har 40 segrande avkom-
mor under 2018 och har tre fler 
än franska duon Love You och 
Orlando Vici.

HINGSTLIGAN

>> Förra veckan:
Avelshingst Segrar
Muscle Hill 6
From Above 5
Make It Happen 4
Going Kronos 3
Infinitif 3
Järvsöfaks 3
So Perfect 3
Up Front Larry 3
Zola Boko 3

Gäller 6-12 mars.

>> Flest vinnare 2018:
Avelshingst (senaste veckan) Segrar
  1 From Above (5) 40
  2 Love You (2) 37
     Orlando Vici (2) 37
  4 Dream Vacation (1) 30
     Muscle Hill (6) 30
  6 Ready Cash (2) 29
  7 Scarlet Knight (1) 28
  8 Maharajah (-) 26
  9 Zola Boko (3) 24
10 Raja Mirchi (2) 23

Gäller per den 12 mars.

Nurmos och Persson
dominerar i listorna

>> Situationen kring hästägandet vid Solvalla, Halmstad, 
Jägersro och Åby.

Tabellvärdena avser tre- och fyraåriga varmblod i proffsträning 
vid dessa banor januari 2018. 
>> Så här ska tabellerna läsas: 

En procent av antalet hästägare äger sammanlagt 277 hästar, 
vilket är 18 procent av banornas hästantal i kullarna. Tre procent 
av antalet hästägare står för 419 hästar vilket är 27 procent av 
antalet proffstränade tre- och fyraåringar…och så vidare.

Den andra tabellen tar utgångspunkt i hästarna och visar att tio 
procent av de proffstränade hästarna i de aktuella åldrarna ägs av 
blott tre (3) olika hästägare (eller snarare hästägarpseudonymer)! 
>> Tabell 1 – andel av hästägarna:
Andel av hästägarna Äger antal häst Andel av hästarna
(adderat i %) (adderat) (adderat i %)
     1 277 18
     3 419 27
     5 515 33
   10 658 42
   15 759 49
   20 841 54
   25 923 60
   50 1.139 73
   75 1.344 87
100 1.549 100
>> Tabell 2 – hästägarna amtal hästar:
Andel av hästarna  Ägs av antal Andel av hästägarna 
(adderat i %) hästägare (adderat i %)
  10 3 0,4
  25 19 2,3
  50 130 15,9
  75 432 52,7
  90 665 81,2
100 820 100,0
Av de 130 olika ägarkonstellationer, vilka äger 50 procent av hästarna 
har över 30 direkt ägarsamband med tränaren.

TABELLER

met bör givetvis även harmoniseras 
med sportens eget regelsystem så att 
tidigare liknande övertramp mot 
licensbestämmelser undvikes. 

Travhästägarföreningarna vid 
Solvalla, Eskilstuna och Mantorp 
inser behovet av amatörer i sporten. 
Vi vet alla betydelsen av att spor-
tens själ utgörs av en bred folklig 
förankring. Alla siffror, inklusive de 
i ST:s olika databaser, visar på att 
ryggraden numera utgörs av proffs-
tränare och hästägare med hästar i 
proffsträning. Travsporten behöver 
konsekvent styrning och kompetens 
från en ledning som agerar utifrån 
fakta och inte ifrån drömmar och 
visioner. Vi behöver ett förhåll-
ningssätt där sportens värdegrund 
och oskrivna regler sammanfaller 
med regelverk och det på papperet 
skrivna. 

Framförallt behöver ledningar 
och styrelser förstå att ST:s egen 
kundinformation är ett utmärkt un-
derlag för strategiska beslut och att 
banornas uppdrag måste differen-
tieras så att både amatörsporten och 
näringen kan överleva. Den aktuella 
momsproblematiken och förhåll-
ningssättet mellan Skatteverket och 
den skattskyldige kommer att kunna 
förbättras först när de ekonomiska 
förutsättningarna har förbättrats för 
alla aktiva. 

Solvalla HF:s styrelse
Ewa Silverberg Liljeros
och Björn Damm 

Kan vi lita på 
att ST har koll?

Fördelningen av antalet hästar och hästägare på landets fyra största banor 
visar att en liten andel hästägare står för en betydande del travare, enligt 

den statistik som Solvalla HF ta-
git fram. Foto Mia Törnberg


