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Solvalla Hästägarförening 2021
Jan               Feb                Mar                Apr                May               Jun                Jul          Aug                Sep                 Oct                Nov              Dec

Våra lopp
Vårvinter-
vandringspriset 
24/2

Vår “The 
Owner’s Day”

The Owner’s Trophy

Årsmöte

Våra hästar, resor 
och utflykter

Montépokalen 12/5

Hästägar-
kannan 26/12

Fillies & Mares

Sommarpokalen 30/6

Tvååringspriset 10/11

10 oktober
-Medlemsdag (+ sponsorer, “startande” 
hästägare och skötare)
-Mat & dryck
-Aktiviteter (tips, stallbacksvandringar, 
ponnykörning, startbil etc)
- Utdelning Månadens Hästägare

Höstmöte
Våra möten

Medlemsresa

Månadens 
Hästägare

Höstmöte
Utflykt till 
Deep Feeling

Aktivitetsplan STS

Utflykt till 
Markus B Svedberg



－Medlemsdag för alla medlemmar
－ Flyttad till söndag 10 oktober
－ Våra egna storlopp The Owner’s Trophy Olof Brodin (Chartering) och Menhammar 

Fillies & Mares 
+ 7 sponsorlopp

－ Servering på Ströget, i Bistron samt på Onion
－ Förstärkt prisbord i alla lopp
－ Andelshästen Deep Feeling på plats med sin skötare
－ Aktiviteter (Ponnyridning, tipspromenad, stallbacksvandring, snyggast utselade 

ekipage, glass i cirkeln, blombuketter med godis till publiken,....)

The Owner’s Day



Resa till Mattias Djuse och 
Deep Feeling

－ Dagsutflykt med buss från Solvalla 
till Solvallatränaren Mattias Djuse och vår andelshäst 
Deep Feeling

－ Rundvandring på gården
－ Intervju med Mattias om Deep Feelings vardag 
－ Deep Feeling tränar
－ Fotostund samt fika
－ Resa åter till Solvalla
－ 20-talet medlemmar



Resa till Markus B Svedberg 

－ Dagsutflykt den 22/8 med buss från Solvalla 
till Boda Gård, Strängnäs och Eskilstunatränaren
Markus B Svedberg.

－ Rundvandring på gården
－Markus berättar om sin rörelse och träningsfilosofi. 
－Möjlighet till att prova på att köra häst.
－ Det bjöds på lyxburgare me dryck vid Mälarens strand.
－ Resa åter till Solvalla
－ 30-talet medlemmar



Månadens Hästägare

Det kan vara din tur snart! Anmäl ditt hästinnehav till
vårt hästregister på solvallahf@gmail.com

? ?



Andelshästar – Deep Feeling
－ 100 andelar fördelade på 69 delägare (max 5 andelar/person)
－ 7 starter (1-0-1), 74.700 kr, 1.15,7
－ Andra andelshästen Didicoy skadades och 

ersattes av Dik Dik som tyvärr också skadades
－ Diskussioner om nya andelshästar pågår. Snart kommer fler

erbjudanden;-)



Våra lopp

SHF fokuserar på priser till Hästägarna och Skötarna

－ Vårvintervandringspriset (24 feb)
－Montépokalen (12 maj)
－ Sommarpokalen (30 juni
－ Fillies & Mares (10 okt)
－ The Owner’s Trophy (10 okt)
－ Tvååringspriset (10 nov)
－ Hästägarkannan (26 dec)





I planerna inför 2022
－ ”The Owner’s Day – hästägarnas egen dag”! går av stapeln den 31/8
－ Satsningen på ”Månadens Hästägare” fortsätter
－ Andelshäst(ar) på väg in till Team SHF - Easy
－ Kampanjer:
－ Rekryteringskampanj startar nu fram till slutet av mars
－ Utlottning av Elitloppsplatser på A-läktaren

－ Fortsatt fokus på våra lopp och deras status
－ Temakvällar spridda över året
－ Resa till Gotlandslöpningen samt E3-finaler
－ Ytterligare samarbete med STS samt andra intresseföreningar är önskvärt



Planerade aktiviteter 
Resa till Gotlandslöpningen 2-4/8

－ Resa till Gotland med färja och hotellövernattning.
－ Festligheter i Visby
－ Studiebesök hos Guldnålenbelönade travhästuppfödarna Ronny och Vanja Olofsson, 

Smissarve Gård. Hästar som har fötts upp på gården är bl a Superlight, Rite on Track 
och Power.

－ Trav på Skrubbs i Visby där V86 och Gotlandslöpningen avgörs.



Planerade aktiviteter
Temakvällar

Planerade ämnen så här långt:
－ ”Vad ska man titta på när man köper häst”?
－ ”Skoning”

Andra möjliga ämnen:
- ”Avtal och kostnader för hästägande” (inkl ”momsfrågan)
- ”Travhästens utrustning”
- ”Avel, vad är nedärvningsbart”? 
- ”Foder”



Samarbeten och påverkan
Stockholms Travsällskap, NÄT etc 

－ Vår ambition att ”Team Solvalla” ska arbeta mer 
tillsammans för Solvallas och hästägarnas bästa

－ Reguljära, planerade avstämningar med 
Solvallas ledning och styrelse

－ Bla våra frågor;
－ hästägarnas inflytande
－ tävlingsprogrammet, 
－ Nationalarenans egen tävlingsdag,
－ jämlika prispengar

－ Hästägarpåverkan måste effektivast ske genom 
Stockholms Travsällskap!

－ Hästägarna i focus:
－ kostnadstäckning för hästägande,
－ rekrytering/främja mångfalden
－ hållbart tävlande
－ inflytande för hästägarna

－ Solvalla, Eskilstuna, Mantorp och Åby 
Hästägarföreningar



Alla hästägare ska vara med i SHF!!
Tävling
－ Rekrytera ny medlem eller nya medlemmar
－ Se till att de skriver ditt namn under Övrig Information i Medlemsansökan 

www.solvallahf.se
－ För varje rekryterad, godkänd och inbetalad medlemsavgift för ny medlem får du 1 st 

lott. Lotterna deltar i utlottning av Middag för 2 i Bistron till den 26 mars 
(STL-finaler samt Margaretas Tidiga Unghästserie)

－ Dragning av vinnarna sker den 16 mars på Solvalla.
－ Tävlingen börjar idag och avslutas den 15 mars



Solvalla Hästägarförening 2022
Jan               Feb                Mar                Apr                May               Jun                Jul          Aug                Sep                 Oct                Nov              Dec

Våra lopp
Vårvinter-
vandringspriset 
23/2

Vår “The Owner’s 
Day” 31/8 31/8

The Owner’s Trophy

Årsmöte

Våra hästar, resor 
och utflykter

Montépokalen 11/5

Hästägar-
kannan 26/12

Fillies & Mares

Sommarpokalen 5/7

Tvååringspriset 30/11

Höstmöte

HöstmöteVåra möten

Våra temakvällar

Andelshästutflykt Andelshästutflykt

Aktivitetsplan STS“Koordinering” STS

Rekryterings-
tävling avslutas

Kväll för 
TOD 
samarbets-
partners

Månadens 
Hästägare

Temakväll TemakvällTemakväll




