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Spelbolagen särbehandlas när 
banorna från och med nästa 
år får möjlighet till nya affärs-
möjligheter i och med omregle-
ringen av spelmarknaden. 

Banorna kanske till exempel 
inte ens får sälja reklamskyl-
tar till andra spelbolag än ATG 
utan ST:s tillstånd.

– Vi värnar om helheten och kollekti-
vet. Det vi gjort är en principöverens-
kommelse där detaljerna inte är klara 
och det finns mycket rörlig materia, sä-
ger Svensk Travsports ordförande Mar-
jaana Alaviuhkola.

När Svensk Travsports förtroenderåd 
– representanter för alla banor – samla-
des i Malmö Derbyhelgen var en av de 
viktigaste frågorna på den digra agen-
dan ”Den Nya Världen”. Där avhand-
lades bland annat det av trav- och ga-
loppsporten helägda spelbolaget ATG 
på den nya omreglerade marknaden, 
Troperty och immateriella rättigheter 
och ”hålla ihop familjen – helhetsper-
spektiv ST”.

Ljud, bild och fakta viktigt
Att allt detta hänger ihop är lätt att 
räkna ut. En av de viktigaste sakerna 
affärsmässigt för Svensk Travsport att 
hantera efter årsskiftet blir de ”im- 
materiella rättigheterna”, alltså att pris-
sätta och sälja ljud och bild från tävling-
ar och fakta (programinformation) om 
de startande hästarna. Detta har ST i 
nuläget ett flerårigt avtal med banorna 
om att hantera och förhandla centralt.

Dock visade det sig nu på förtroen-
derådet att ST vill utöka det centrala 
greppet om andra spelbolags än ATG:s 
kommande eventuella samverkan och 
kommersiella samarbeten med banor-

na än att endast gälla ljud och bild från 
loppen. Så här kommenterade Svensk 
Travsports tillförordnade verkställande 
direktör Ulf Hörnberg på travsport.se 
det man pratat om på förtroenderådet:

”Troperty (ST:s bolag där man sam-
lar det som kan säljas, reds.anm.) sam-
talar redan idag med spelaktörer och är 
redo att erbjuda avtalspaket i olika steg. 
Vi vill ha en ordning med regler för hur, 
när och var spelreklam kan exponeras 
på banorna. Det skapar tillit och stärker 
travsporten som en helhet. En splittring 
med banor som går sina egna vägar skulle 
skadeskjuta oss.”

Inte bara ljud och bild alltså, utan 
även  reklam på de enskilda banorna 
inbakas i det Svensk Travsport ska styra 
över centralt. Detta genom att tvinga de 
spelbolag som vill samverka med ban- 
orna att teckna ett ramavtal med ST. 
Avtalet ska också innehålla fördelning 
av den intäkt banan får i och med sam-
arbetet så att huvuddelen tycks gå till 
”det centrala”. 

Ulf Hörnberg igen på travsport.se:
”Grundtanken är att förutsättningen 

för licensierade spelbolag att få tillgång 
till våra banor är att teckna ett basavtal 
med Svensk Travsport/Troperty. Därut-
över kan olika tilläggsavtal förhandlas 
fram centralt och det ska ske i samråd 
med berörd bana. Ett incitament för ba-
norna införs men huvuddelen av intäk-
terna behålls för att fördelas till samtliga 
banor och finansieringen av Svensk Trav-
sport/Troperty.

”Råder stor osäkerhet”
Sulkysport har tagit frågan till ST:s ord-
förande Marjaana Alaviuhkola.

– Avsikten är inte att begränsa eller 
inskränka, banornas suveränitet. Trav-
sällskapen bestämmer själva. Men från 
ST:s sida har vi intentionen att banor-
na ska hålla ihop när vi går in i den nya 
spellagstiftningen. Det råder i över-
gången stor osäkerhet vad som kommer 
att hända. Det beror mycket på att den 
tillsatta statliga utredningen om mark-

nadsavgift eller inte marknadsavgift, 
lades så långt fram som till att bli klar 
först 2020-2021, vilket är djupt otill-
fredsställande. I den osäkra situation 
som råder vill vi ha greppet och därför 
gör vi den här distinktionen gällande 
samarbeten med just spelbolagen, säger 
Marjaana Alaviuhkola.

Hon fortsätter:
– Vi vill värna helheten och kol-

lektivet, travsporten över hela landet. 
Släpper vi marknadskrafterna fria kan 
det sluta med att det finns kvar åtta ba-
nor i söder och inga i resten av landet. 
Den modell ATG står för har försörjt 
och utvecklat travsporten i 45 år. Den 
kan vi inte överge från en dag till en an-
nan, dessutom i ett läge när hela mark-
nadsomställningen präglas av så stor 
osäkerhet som den gör. Att det dröjer 
med beskedet om marknadsavgift eller 

”ST:s intention
är att banorna
ska hålla ihop”

Förbundet kan stoppa nya spelbolag

”Att hålla ihop familjen” var ledord- 
en när Svensk Travsports förtro-
enderåd träffades i samband med 

Vill en svensk bana sälja reklamskylt till ett spelbolag måste bolaget först 
teckna avtal med Svensk Travsport. Dessutom ska intäkten delas vidare 
centralt enligt de direktiv ST gått ut med.
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inte marknadsavgift i flera år drabbar 
spelbolagen också, de vet inte vilka eko-
nomiska villkor som kommer att gälla 
för de investeringar och inriktningar 
de behöver ta för att etablera sig som li-
censierade på hästspelsmarknaden. Ge-
nom att ta det här greppet med att ha 
centralt basavtal för de spelbolag som 
vill samverka med travsporten bromsar 
vi upp det hela tills saker klarnat. Ing-
en vet i nuläget vart utvecklingen tar 
vägen.

Men är inte signalen ni sänder ut 
här kristallklar: ST vill bara ha sam-
arbete med ATG. För alla andra spel-
bolag sätts det upp hinder?

– Vi vet i nuläget inte ens om något 
annat bolag än ATG tänker försöka eta-
blera sig! Därmed finns heller inget att 
ta på gällande vad en sådan etablering 
skulle bestå i eller vad den kan vara värd 

för travsporten. Alla avvaktar och läget 
behöver klarna innan vi vet hur vi ska gå 
vidare. 

Marjaana Alaviuhkola avslutar:
– ATG är naturligtvis likställt 

med de andra spelbolagen. De mås-
te också skriva ramavtal från års-
skiftet. Det kommer att finnas in- 
citament för samarbeten med andra bo-
lag även för de enskilda banorna. Än en 
gång: detaljerna i det här är inte klara. 
Det handlar om en principöverens-
kommelse, och banorna är fortfarande 
i slutändan suveräna i sitt beslutsfatt- 
ande.

LARS G DAHLGREN
lars@sulkysport.se

Derbyhelgen på Jägersro. Det innebär bland annat, enligt travförbundets 
ordförande Marjaana Alaviuhkola, att ST tecknar centrala basavtal med 
alla spelbolag som vill in på den svenska marknaden.
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– Det är en väldig massa 
snack om barfotakörning och 
det här om att tränare vill 
bestämma sent och ibland 
ändrar sig. Jag kan, som liten 
enkel amatör, bidra med att 
det minsann inte är lätt. Det 
som fungerade helt perfekt 
på Mantorptravet när vi testa-
de blev totalt misslyckat fem 
dagar senare på Jägersro.

Det berättar Bo E Nilsson, uppfödare, 
ägare och tränare till Bo C, en av de 
tolv hästarna i Derbyt förra söndagen. 
Bo C. blev Derbyts stora snackhäst, 
stora stallskrik som det skulle hetat 
förr i tiden. Han skulle första gången 
tävla barfota runt om och efter värm-
ningen var kusken Kim Eriksson så 
nöjd att Bo E Nilsson i tv sade ”jag 
tror han kan vinna från dödens”.

Konsekvensen? Bo C, den som tjä-
nat minst i fältet och dessutom hade 
bakspår, spelades till fjärdehandare, 
stod i tio gånger pengarna. Den häst 
som slog Bo C. i Derbyuttagningarna, 
Son Of God, och som hade framspår, 
stod i 23 gånger. Bo C. kan alltså tas 
som ett passande exempel på hur 
känsliga spelarna blivit på att värdera 
information om balans (läs: barfota- 
körning) och utrustning.

– Vi var på Mantorptravet och 
testade fem dagar innan, på tisdagen. 
Barfota fram, barfota runt om, med 
jänkarvagn. När vi kommit till bar- 
fota runt om var Bo C. helt perfekt. 
”Jag får Oasis Bi-känsla”, sade Kim Er-
iksson. Så vi körde ju så i Derbyt. Men 
det blev helt helt fel. Banan på Jägers-
ro var hårdare än Mantorps, och med 
annat grus. I värmningen gick Bo C. 
med skor och då var hästen perfekt. 
Så drog vi av skorna till loppet och då 
stämde ingenting. Bo C:s bakhovar 
bara gled i stegisättningarna och Kim 
kände snabbt att det här är kört.

”Stå upp och säga det blev fel”
Bo C. slutade sist felfri.

– Så känsligt är det här med bar-
fotakörningen. Jag som liten amatör 

kan stå upp och säga precis hur fel det 
blev med min häst den här gången, 
i självaste Derbyt, som ett exempel 
på hur komplext det kan vara, hur 
mycket som finns i bilden och påver-
kar om ett skoryck faller väl ut eller 
inte. Det är inget konstigt för mig, i 
båtracingen, som jag höll på med när 
jag var ung, ingick också att vilken di-
mension man valde på ett munstycke 
kunde avgöra om man vann eller var 
chanslös. Men jag förstår om en stor 
proffstränare inte gärna talar om 
dennes Derbhyhäst råkat ut för detta 
med tanke på sitt anseende och yrkes-
integriteten.

Ångrar inte sitt beslut
Bo E Nilsson poängterar dock att han 
inte ångrar det beslut han tog om hur 
Bo C. skulle gå balanserad.

– Nej, det kan jag ju inte göra! Häst- 
en mår jättebra efter loppet och är fin 
i hovarna. När Kim märkte att det 
inte fungerade aktionsmässigt tog han 
klokt nog heller inte ut allt ur hästen. 
Vi siktar på att vara med Unionstravet 
på Färjestad nästa vecka. Och jag tän-
ker så här: Om jag behållit skorna på 
och hästen gjort ett så bra lopp som 
det kändes han kunde gå i värmning-
en, och kanske slutat tvåa bakom den 
suveräna vinnaren Who’s Who, då 
hade jag resten av mitt liv legat sömn-
lös varje kväll och undrat vad som 
kunde hänt om Bo C. fått gå barfota i 
Derbyt? Hade han vunnit då? 

– Det var synd om de spelare som 
gick på den här informationen om 
Bo C:s barfotakörning, dem beklagar 
jag, men för egen personlig del känner 
jag att det var rätt beslut jag tog, även 
om det blev fel. Du ser, jag är också 
fast i all denna fokusering på skor el-
ler inte skor. Och nu vet jag också hur 
otroligt känsligt och komplext det är 
om ”första barfota” lyckas eller inte, 
säger Bo E Nilsson.

LARS G DAHLGREN
lars@sulkysport.se

”Totalt misslyckat
fem dagar senare”

Bo C. och Bo 
E Nilsson 
inför Derbyt, 
där det sedan 
inte gick som 
tänkt.
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Karlsson


