
LEDAREN

Kliver Audis Sverigechef in till 
Solvallas chef Jörgen Forsberg och 
säger ”jag vill sponsra Kriteriet med 
två miljoner kronor”, lär Jörgen låsa 

dörren och inte ta upp nyckeln ur kavajfickan 
förrän bläcket torkat på kontraktet. 

Om däremot Kindred Groups vd Henrik 
Tjärnström kliver in på samma kontor och 
har tre miljoner kronor med sig, då måste 
Forsberg hänvisa till andra änden av Solvalla. 
Till Hästsportens Hus och Svensk Travsport. 
Av de erbjudna tre miljonerna kanske två 
hamnar i ST-administrationen och en hos 
Solvalla. Det är alltså i så fall dubbelt så bra 
för Solvalla om Audi sponsrar Kriteriet med 
två miljoner kronor än om Kindred Group 
gör det med tre miljoner.

Låter det befängt? Ja, det inte bara låter 
befängt, det är totalt befängt. Likväl är det 
precis vad Svensk Travsport presenterade för 
förtroenderådet, där alla banor är represente-
rade, i Malmö Derbyhelgen. Banorna ska inte 
själva få inleda samarbeten med spelbolag 
utan att ST skriver ramavtal med spelbolaget 
och sedan kanske också sköter förhand-
lingarna. ST tar sig alltså friheten att sätta 
specialvillkor för just spelbolag när det gäller 
banornas egna affärskontakter.

Det är så stolligt, så diktatoriskt, att man 
baxnar. Detta är att till händer och fötter 
fjättra banornas rörelsefrihet när ATG:s 
monopol på spel på hästar faller. 

Ingår gör av allt att döma också något så 
banalt som hur reklamskyltar säljs på banor-
na. Syftet framstår därmed som lika smutsigt 
som illa dolt: ATG ska inte behöva riskera att 
utsättas för konkurrerande reklam på trav- 
banorna. En hel långsida med Betsson-skyltar 
på Åby som svischar förbi i ATG Live- 
streamingen ses förmodligen som en skräck-
vision.

”Lika villkor”, har från hästsportens sida 
propagerats som ledord inför den kommande 
omregleringen. Pyttsan, den himlatrumpeten 
ljuder inget annat än ohyggligt falskt. Istället 

för att söka nya samarbeten med tillkomman-
de spelbolag vänder ST gifttaggarna utåt gäl-
lande sådant. Beslut, strategier och riktlinjer 
syftar ensidigt till att gynna och försvara det 
egenägda spelbolaget ATG.

”Hålla ihop familjen”, kallas det för, 
fast ”banorna är fortfarande suveräna i sitt 
beslutsfattande”, poängterar ST:s ordförande 
Marjaana Alaviuhkola i en intervju längre 
fram i denna tidning. 

Snacka om självmotsägelse.  Det är så att 
man önskar att 
någon/några banor 
utmanar påbudet 
om att inte ens få 
sälja en reklamskylt 
till något annat 
spelbolag än ATG 
utan att först ha fått 
tillstånd av Svensk 
Travsport.

ATG måste för-
visso också ”skriva 
ramavtal” och hela faderitten innan de får 
göra kommersiella saker med/på banorna. 
Men ATG:s eventuella ”köp” är ingen intäkt 
för sporten. ATG betalar nämligen genom 
ägarförhållandet i praktiken med det som 
ändå är travsportens och banornas pengar. 
ATG tillför i det här avseendet inga pengar 
alls till sportekonomin. Det kan endast nya 
partners göra.

Så tyvärr ST, det här håller inte. Så länge 
tanken var att det centralt skulle prisförhand-
las och säljas ljud, bild och startlistefakta som 
direkt kan kopplas till förutsättningar för 
spelbolagens verksamhet var det rätt tänkt. 
Men när det nu även mixas ner banornas egna 
anläggningar och lokala sponsorsamarbeten 
i såsen skär den sig fullständigt. Häll ut i 
vasken och börja om.

Istället för att söka nya 
samarbeten med till-
kommande spelbolag 
vänder ST gifttaggarna 
utåt gällande sådant
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Befängt sätt att
”hålla ihop familjen” 

CHEFREDAKTÖR/ANSVARIG UTGIVARE

Lars G Dahlgren

  4 Position Tappade huvudet i loppet?
  5 Krönika Om plånbokens betydelse
  6 Masters Readly laddad för finalen
  8 Masters En fransk-svensk historia
10 Nyheter ST om avtal med spelbolag
12 Kriteriet Nurmos väg till kvalloppen
18 Utblick Svenska vinnarna i Norge
20 Historia Svensk student i kuskmatch
22 Auktion Alla svenska köp i Deauville
24 Auktion …och blågula köpen på Bjerke
25 Lopp i tiden Mångmiljonjakten i Kanada
26 Tips V64 Fredag: Romme
28 Tips V75 Lördag: Hagmyren
39 Tips V75 Söndag: Östersund
42 Topp 6 Förra veckans höjdare
44 Referat V75 Från Olympiatrav till kallblod
46 Utblick Frankrikes rikaste valacker
47 Season leaders Vinstrikaste hästar

Omslaget:
Readly Express 
får sparring av 
fyraårige Villiam i 
förberedelserna till 
Trotting Masters- 
finalen i Östersund 
på söndag.

Foto 
Jeannie Karlsson

INNEHÅLL

12 Kvalfyllt för treåringar
På tisdag väntar nålsögat för 144 av 
landets treåriga travare – kval till Kriteriet 
och Oaks på Solvalla. Vi har tagit pulsen på 
en huvudrollsinnehavare: Timo Nurmos.

18 Tre klassiker till Sverige
Marcus Lindgren upplevde sin största 
seger som tränare. Jan-Olov Persson sin 
främsta tävlingsdag. Här berättar de om 
vägen till succé i de klassiska loppen.

22 Europas dyraste såld
När klubban slogs på 400.000 euro, eller 
4,2 miljoner kronor, var nytt rekord ett 
faktum. Europas dyraste ettåring var såld. 
Men vad fick köparen för pengarna?
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Foto Jeannie Karlsson

√ Kallblodsstoet Eldsiri, efter Järvsöfaks 
och Elding-dottern Stjernesiri, svarade i 
söndags för något svårslaget: Sönerna 
Tekno Eld och Eld Rask vann Derbyt och 
Kriteriet i Norge. En superavelsmärr!

√ Att låtsas att byte av huvudspelform 
på Solvalla på tisdagar, från V64 till V65, 
är någon form av bidragande lösning på 
huvudstadsbanans enorma problem att 
locka publik är inget annat än löjligt. Felet 
är att det tävlas tisdag-onsdag och med 
saxade onsdagar.

JA! NEJ!


