
ST:s påstådda ”45 starka år” avsåg ekonomi,
inte sport
– De 45 åren med stark utveckling avser ekonomin. Det är den vi pratat om. Sedan finns också
den negativa sportsliga utveckling som beskrivs i krönikan. 
Det säger Svensk Travsports tillförordnade verkställande direktör Ulf Hörnberg angående den
blogg jag publicerade i onsdags; ”45 år av stark utveckling stämmer inte”.

AV Lars G Dahlgren  28 SEPTEMBER 2018

Vissa saker man skriver ger mer gensvar än andra. Det här var en artikel som hamnade i
den översta skalan när det gäller gensvar. Så jag följer upp den redan idag.

Mailsvar, sms, messenger, kommentarer i sociala medier…och där är de reaktioner jag sett
ensidigt desamma. Vi tar några exempel:

”Bra krönika – som vanligt – och mitt i prick (45 år av stark…).

Jag är starkt oroad att ST spelar bort de möjligheter omregleringen ger travsporten.

/Anders

———-

Hej!
Mycket bra krönika!!!
Det ”positiva” sedan sekelskiftet är väl annars löne- och kostnadsutvecklingen för
tjänstemän, mediafolk och marknadsföring.
Något måste göras!

/Torbjörn

Vilket jag besvarade:

Tack!

Det har blivit bra respons på denna krönika…till min förvåning verkar det som om det funnits
okunskap om dessa siffror och denna utveckling ute på banorna, trots att det borde vara just
dessa siffror som är banornas huvudfokus hela tiden.

Jag fick en replik på det:

Ja, okunskapen är märklig. Har noterat den i vårt Sällskap och än värre att man inte vill veta!

Krönika

http://sulkysport.se/2018/09/28/


——–

Ytterligare en reaktion:

Hej! Verkligen bra skrivet och inte för att jag har så stora förhoppningar på förändring så tror
jag att kan/vill vi inte ta kontroll på sporten igen så är nog travsporten snart ett minne blott.
De kosmetiska försök som görs nu för att få lite publik och intresse på tävlingarna är rent av
löjeväckande och kanske ger nån enstaka ny besviken besökare, nej vi måste tillbaka till
dynamiken som trots allt finns i sporten och låta spelet leva sin egen värld! Själv hästägare
som inte ens går på trav längre men skulle gärna vilja komma tillbaks!
/Thomas

———-

Magnus Stålberg skrev på twitter:

”Äntligen någon som gjort jobbet och gjort en sammanställning som visar exakt hur svensk
travsport varit i nedförsbacke under nästan 20 år. Det så många inte velat se eller förnekat
under dessa år. Travsporten har inte vunnit på detta förnekande.”

——–

För balansens skull hade jag också gärna redovisat reaktioner som försvarat Svensk
Travsport (och dess förtroenderåd) eftersom krönikan antog en tydligt kritisk attityd till
dessa. Men det har faktiskt inte kommit en enda sådan reaktion…så jag bad Ulf Hörnberg
att kommentera det hela:

– Jag har en del synpunkter på det du skriver, men replikerar inte på detaljer. Det finns dock
en del felaktigheter, en är att det skulle varit tyst på förtroenderådsmötet när detta
behandlades. Det var tvärtom en väldig diskussion och samstämmighet, det fanns samsyn,
säger Ulf Hörnberg.

Det Hörnberg konstaterar är att utgångspunkten i frågan som den togs upp i Malmö (”45 år
av stark utveckling”) var EKONOMISK. Där hävdar han bestämt att påståendet stämmer
och att det finns samsyn om detta.

Även i den saken tror jag dock inte att Svensk Travsport och dess företrädare har speciellt
stort medhåll ute i landet, bland de som äger och håller på med hästar. Hästägarekonomin
gällande att ha häst i träning och som tävlar är nu bistrare än den var för 20-30 år sedan.
Utfallet av pokalåret i år gör att man nu når precis över det tidigare rekordåret i priser till
hästägare och uppfödare: 2012. För att nå dit behöver man dock ta av det balanserade
överskott som byggts upp under ATG:s existens, och det är inte hållbart på sikt.

Det var tvärtom en väldig diskussion och samstämmighet”
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Hur som helst, vi återvänder till det där med att Hörnberg säger att min krönika var skriven
med en annan utgångspunkt (den sportsliga utvecklingen) än den förtroenderådet hade
(den ekonomiska) och när det gäller den sportliga kraftigt negativa utvecklingen håller han
med.

– Det är så här det ser ut och det är vi medvetna om. Vi har försökt använda våra verktyg
och skruva, men det har inte gett effekt. Målen i Pegasus 2020 berör de här kurvorna. Vi ska
göra vad vi kan för att vända utvecklingen och det är en utmaning, säger Ulf Hörnberg.

Vad säger du om reaktionerna jag fått, att de tabeller över nedgången för aktiva är så här
negativa, tycks komma som en överraskning för många? Siffrorna har ju funnits där hela
tiden, tillgängliga genom ST:s kansli?

– Ja, och sportchefen Petter Johansson har dragningar om det på våra möten, säger Ulf
Hörnberg.

Återigen framträder när man summerar detta samma bild. Fokuset på ATG:s ekonomiska
utveckling har fått dominera över den sportsliga. Det är det som är huvudorsaken till att
det uppstått sådan diskrepans mellan vad ST kallar ”45 år av stark utveckling” (ekonomiskt)
och vad som samtidigt varit en kraftig nedgång sportsligt sedan millennieskiftet. Hela
tävlingssystemet har anpassats för att i möjligaste mån passa ATG:s kunder som inte
befinner sig på banorna – inte sportens uövare.

För att nu slå in en avslutande punchline om de ”45 åren av stark utveckling”: om man går
på att det var det ekonomiska som var utgångspunkten för det påståendet och frågar de
som ägde travhästar år 2000 och de som fortfarande gör det 2018 hur de uppfattar den
ekonomiska utvecklingen i travhästägandet sedan millennieskiftet så svarar knappast
speciellt många att den känts eller varit positiv.

# SVENSK TRAVSPORT  # ULF HÖRNBERG

Lars G Dahlgren på twitter:

Vi har försökt använda våra verktyg och skruva, men det har
inte gett effekt”

45 år av stark utveckling stämmer inte”

mailto:lars@sulkysport.se?subject=Re:%20ST:s%20p%C3%A5st%C3%A5dda%20%E2%80%9D45%20starka%20%C3%A5r%E2%80%9D%20avs%C3%A5g%20ekonomi,%20inte%20sport
http://sulkysport.se/tag/svensk-travsport/
http://sulkysport.se/tag/ulf-hornberg/
http://sulkysport.se/kronika/45-ar-av-stark-utveckling-stammer-inte/


solvallahf.se/bloggen?target… Om Stockholms Travsällskap driver ”sina hästägares” idéer blir det
nog livat om tävlingsprogrammet i höst igen.
@larsgdahlgren - 19 Aug

Extrautredningen om hästsportens finansiering från 2019 går igång inom kort. ”Olika lösningar är
tänkbara”, säger civilminister Shekarabi.
@larsgdahlgren - 5 Apr

Sprang Day or Night In banrekord 1.09,6 idag på Hd? Nej, jag tror att mellantiderna stämmer och att
segertiden är ngnstans 1.10,1-1.10,3.
@larsgdahlgren - 2 Apr

Kul när det Sulkysports krönikörer lyfter fram väcker genklang i andra medier. Både Expressen och
Trav365 hakar på… twitter.com/i/web/status/9…
@larsgdahlgren - 22 Mar

En bild från startkaoset i Prix dAmerique; gaby Gelormini blev biten i axeln! Förövaren okänd.
pic.twitter.com/OFGGJBfotv
@larsgdahlgren - 28 Jan

45 år av stark utveckling stämmer inte
Svensk Travsports strategi och ovilja att släppa in andra spelbolag än ATG på de svenska
travbanorna grundar sig på ett påstående som inte stämmer: Att ”svensk travsport haft stark
utveckling de senaste 45 åren”. Titta på siffrorna i tabellerna nedan. De drar ner brallorna ända
till fotknölarna gällande att utvecklingen varit stark.

AV Lars G Dahlgren  26 SEPTEMBER 2018

A tt symbiosen mellan sporten och dess helägda spelbolag ATG var en
framgångssaga som nådde, och var värd, internationell beundran, stämde ungefär
fram till millennieskiftet. Efter det har det vänt utför. Att klamra sig fast vid ATG
som enda väsentliga inkomstkälla framstår alltmer som en kvarnsten om halsen

för travsporten.

Svensk Travsports nya ordförande Marjaana Alaviuhkola var tydlig i en intervju med
Sulkysport efter förtroenderådsmötet i Malmö Derbyhelgen. Den där presenterade valda
strategin att inte tillåta banorna att själva samtala eller samarbeta med andra spelbolag än
ATG, utan att ”de andra” spelbolagen först skrivit under ett centralt ramavtal med ST,
grundar sig på just det där; ”en framgångsrik modell i 45 år” som man inte vill riskera att
underminera förutsättningarna för.

Formuleringen återkom i protokollet från förtroenderådet, publicerat på travsport.se:

Krönika

https://www.solvallahf.se/bloggen?targetArticleId=1972&newsId=2068
https://twitter.com/larsgdahlgren
https://twitter.com/larsgdahlgren
https://twitter.com/larsgdahlgren
https://twitter.com/i/web/status/976874431023861760
https://twitter.com/larsgdahlgren
https://t.co/OFGGJBfotv
https://twitter.com/larsgdahlgren
http://sulkysport.se/2018/09/26/
https://www.travsport.se/polopoly_fs/1.715465!/menu/standard/file/fr%202%202018.pdf
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”Den svenska travsportens starka utveckling de senaste 45 åren beror till stor del i ett
alltmer utvecklat samarbete och koncensus mellan Svensk Travsport och
medlemsorganisationerna avseende till exempel ekonomisk fördelning och principer för
tävlingsplanering, ett synsätt som hållit ihop den svenska travfamiljen.”

Banornas representanter satt tysta och lyssnade. Ingen verkar ha tyckt att det var läge,
eller värt, att opponera sig och ifrågasätta detta. Inte ens representanter för banor som
sedan millennieskiftet tappat hälften av sina aktiva och antal hästar. Som Åby, Bergsåker
och Östersund har gjort. Inte heller någon av de banor som nu är under 300 hästar i
träning, det var sex stycken 2017 och ingen år 2000, reagerade på det där med ”45 års
stark utveckling”.

Att bygga hela sin framtidsstrategi på något som är uppenbart fel– en förskönad lögn om
verkligheten – kan ju omöjligt sluta på något annat sätt än i katastrof.

r 2000 fanns det 23.963 hästar i träning, enligt ST:s officiella räkning. År 2017 var
det 16.367. Ett tapp på 30 procent. Nedgången har i stort sett varit linjär.

FAKTA

ANTAL LICENSINNEHAVARE

2000: 8.192
2005: 7.567 (– 625)
2010: 5.764 (– 2.428)
2015: 4.589 (– 3.603)
2016: 4.403 (– 3.789)
2017: 4.125 (– 4.067)

Varav amatöricensierade

2000: 7.259
2005: 6.637 (– 622)
2010: 4.939 (– 2.320)
2015: 3.799 (– 3.460)
2016: 3.649 (– 3.610)
2017: 3.413 (– 3.846)

Inom parentes förändringen sedan år 2000.

Att bygga hela sin framtidsstrategi på något som är
uppenbart fel – en förskönad lögn om verkligheten – kan ju
omöjligt sluta på något annat sätt än i katastrof”

FAKTA



År 2000 fanns det 8.192 licensinnehavare, varav 7.259 amatörtränare. 2017 var det 4.125
varav 3.413 amatörer. Mer än en halvering av antalet amatörer!

År 2000 registrerades 4.875 varmblodsföl. År 2016 var det 2.692. Ett tapp på 45 procent.

Antalet ägarföreträdare var år 2000 räknat till 12.622. År 2017 var det 7.294. Minus 42
procent.

Jag skulle kunna hålla på och räkna upp sådana här siffror ett tag till. Rena fakta som
Svensk Travsport själva tillhandahåller genom sitt kansli (tack för det!). Varenda siffra är
en dödsinjektion i villfarelsen om ”45 års stark utveckling”. Det är helt uppenbart att man
inom svensk travsports bestämmande strukturer struntar i, eller blundar för, dessa

ANTAL HÄSTAR I TRÄNING (15 OKTOBER)

2000: 23.963
2005: 23.008 (– 955)
2010: 19.996 (– 3.967)
2015: 17.721 (– 6.242)
2016: 17.162 (– 6.801)
2017: 16 367 (– 7.596)

Varav i amatörträning:

2000: 15.338
2005: 14.699 (– 639)
2010: 11.396 (– 3.942)
2015: 9.673 (– 5.665)
2016: 9.103 (– 6.235)
2017: 8.453 (– 6.885)

FAKTA

ANTAL ÄGARFÖRETRÄDARE MED HÄST I TRÄNING

2000: 12.622
2005: 11.300 (– 1.322)
2010: 9.310 (– 3.312)
2015: 7.578 (– 5.044)
2016: 7.298 (– 5.324)

Varav ägarföreträdare med häst i amatörträning:

2000: 8.203
2005: 7.461 (– 742)
2010: 5.589 (– 2.614)
2015: 4.357 (– 3.846)
2016: 4.147 (– 4.056)

Inom parentes förändringen sedan år 2000.
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uppenbara basfakta som hela sportens berättigande, storlek och styrka bygger på, och
som man alltså tillhandahåller inom den egna organisationen.

De är ett tydligt tecken på att Svensk Travsports ledning tappat fokus och slukats av att
allt handlar om ATG:s position på spelmarknanden. Alla de här siffrorna är konsekvenser
av fattade beslut om att alla investeringar och strategier är ägnade att gynna ATG:s
möjligheter till affärsutveckling, bestående i växande totalisatoromsättning. Den enda
instans som har direkt nytta och avkastning av detta har varit statskassan i form av
skatten på ATG:s totonetto.

edan millennieskiftet, ungefär sedan lunchtravet började införas, har de ur sportens
perspektiv väsentliga parametrarna, antalet hästar, antalet aktiva, hur banornas
verksamhet fungerar, pekat åt fel håll. Konstant, och inte med små siffror heller.
Efter 18 års nedgång pratar vi om h-a-l-v-e-r-i-n-g av vissa bärande delar. Ändå står

det där i protokollet: ”stark utveckling de senaste 45 åren”.

FAKTA

NÅGRA BANORS TAPP AV HÄSTAR

Åby
2000: 1.879
2017: 929 (– 950)
Bergsåker
2000: 1.399
2017: 720 (– 679)
Solvalla
2000: 2.561
2017: 1.953 (– 608)
Eskilstuna
2000: 1.161
2017: 687 (– 474)
Östersund
2000: 994
2017: 576 (– 418)

Banor med färre än 300 hästar i träning
2000: Ingen
2010: Solänget, Lindesberg, Åmål, Vaggeryd*
2017: Skellefteå, Solänget, Dannero, Lindesberg, Åmål, Vaggeryd*

*) Vaggeryd fanns inte som licensområde år 2000

Den enda instans som har direkt nytta och avkastning av
detta har varit statskassan i form av skatten på ATG:s
totonetto”
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Till detta kan adderas ekonomiska parametrar.

En är att för 20 år sedan så handlade banornas budgetarbete i stor utsträckning om hur
mycket de kunde vattna i sina prispengar av ”egna medel” – alltså överskott från den egna
tävlingsverksamheten gällande vad publik och sponsorer spenderat. Nu handlar det
tvärtom i stor utsträckning om hur banorna ska kunna undvika att ta av de centralt
fördelade medlen till rena driftskostnader.

En annan parameter är att banorna alltmer halkat efter när det gäller att motsvara
moderna arenabesökares krav på upplevelse och trivsel. Banorna har nu
moderniseringsbehov för att motsvara dessa krav och behov som sannolikt rör sig i belopp
som innehåller tio siffror.

örra veckan utvecklade Svensk Travsports tillförordnade verkställande direktör Ulf
Hörnberg på travsport.se hur man tänker sig samarbeten på licensmarknaden. och
han rundade av med hur det var 1974 när ATG bildades – den senaste stora
omvälvningen för hela sportens förutsättningar. Han avslutade så här: ”Travsporten

gick från att ha varit en lokal företeelse till en nationell angelägenhet. Från protektionism till
samarbete, från kris till framgång.”

Det där skulle kunna översättas till att gälla även 2018. Framgångsformeln i början av
1970-talet var att – efter mödor och våndor – överge protektionism (lokalt förankrad) och
gå till samarbete (nationellt). Det är synd att Hörnberg och ST inte tycks förstå att det de
sysslar med just nu är klockren protektionism gällande hur allt strukturerats för att
maximera det egenägda spelbolaget ATG:s omsättningssiffror. Det har inte fungerat
speciellt bra de senaste 18 åren, eftersom sporten under de åren tappat storleksordningen
30-50 procent av antalet aktiva två- och fyrbenta.

Men likväl vill Svensk Travsport fortsätta på exakt den vägen. Och motiverar det helt
felaktigt med att modellen haft 45 år av stark utveckling.

# ATG  # SVENSK TRAVSPORT

FAKTA

HÄSTAR FÖDDA I KULLEN (VARMBLOD)

2000: 4.875
2005: 3.672 (– 1.203)
2010: 3.136 (– 1.739)
2015: 2.732 (– 2.143)
2016: 2.692 (– 2.183)

Inom parentes förändringen sedan år 2000.

http://sulkysport.se/tag/atg/
http://sulkysport.se/tag/svensk-travsport/
https://www.travsport.se/article/2.292/1.714802


 LARS G DAHLGREN

Lars G Dahlgren på twitter:
solvallahf.se/bloggen?target… Om Stockholms Travsällskap driver ”sina hästägares” idéer blir det
nog livat om tävlingsprogrammet i höst igen.
@larsgdahlgren - 19 Aug

Extrautredningen om hästsportens finansiering från 2019 går igång inom kort. ”Olika lösningar är
tänkbara”, säger civilminister Shekarabi.
@larsgdahlgren - 5 Apr

Sprang Day or Night In banrekord 1.09,6 idag på Hd? Nej, jag tror att mellantiderna stämmer och att
segertiden är ngnstans 1.10,1-1.10,3.
@larsgdahlgren - 2 Apr

Kul när det Sulkysports krönikörer lyfter fram väcker genklang i andra medier. Både Expressen och
Trav365 hakar på… twitter.com/i/web/status/9…
@larsgdahlgren - 22 Mar

En bild från startkaoset i Prix dAmerique; gaby Gelormini blev biten i axeln! Förövaren okänd.
pic.twitter.com/OFGGJBfotv
@larsgdahlgren - 28 Jan

Trots ilskan: högre omsättning än 2017
Indignationen lät stor i veckan gällande ATG:s nyordning med jackpotar. Det var förmodligen
därför med något höjd puls ATG-cheferna följde utvecklingen av omsättningen under
Hagmyrens omgång. Cheferna kunde pusta ut. Det blev tre miljoner kronor högre V75-
omsättning i år jämfört med motsvarande lördag ifjol då Hagmyrens grannbana Bollnäs hade
omgången.

AV Lars G Dahlgren  15 SEPTEMBER 2018

Krönika
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Charrua Forlan och Hans-Owe Sundberg blev årets segrare i E.J:s Guldsko.
Foto Christer Norin/ALN

N u skulle det minsann bojkottas V75 till mitten av november, kunde man läsa på
flera håll i sociala medier från spelare under veckan. Detta efter att ATG gått ut
med att man från och med nu samlar alla jackpotslantar till Eskilstunas omgång
10 november (80 procent av jackpoten) och till Winter burst-finalen nyårsafton (20

procent).

Men även om enskilda stamspelare på V75 kanske gjorde verklighet av sina utfästelser att
inte vara med och bygga en multijackpot den 10 november så blev omsättningen som
helhet alltså tre miljoner kronor högre idag än motsvarande lördag förra året, 79-76.

Den nya jackpotmekanismen slog till direkt också. Ingen utdelning på fem rätt och redan
nu har alltså ATG fått en grundplåt till omgången den 10 november.
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harrua Forlan (e. Up Front Larry – Friska Bar) är en underbar snabbloppshäst, en
sådan där alla drömmer om att ha och äga. Han har som åttaåring kommit till 3,7
miljoner kronor insprunget för Hans-Owe Sundberg och hästens 24:e seger får väl
på något sätt ses som karriärens krona så här långt: E.J.’s Guldsko. Det var

Charrua Forlans första ”riktiga” gulddivisionsseger. Även om han 2016 vann Ådalspriset på
Dannero så var det en söndags-extra-omgång.

När Charrua Forlan har spetsläge är han alltid en faktor att räkna med. Sedan han med stor
möda och ”solfjäderseffekt” lyckats svara ut Volstead och Beau Mec in i första kurvan höll
han också hela vägen på 1.10,3a/1.640 meter. Volstead vann E.J.´s Guldsko förra året och
då satte han också banrekordet 1.10,0.

– Det har tagit några år att växa in i högsta klassen och Charrua Forlan har faktiskt fortsatt
att utvecklas i år, som åttaåring, sade Hans-Owe Sundberg.

Som fyraåring drog Charrua Forlan in 1,2 miljoner kronor, utan att vinna något stort lopp,
men genom att till exempel vara tvåa i Fyraåringseliten Elitloppshelgen, tvåa i Solvalla
Grand Prix och trea i Breeders Crown. Nu har det blivit en miljon i år också.

m Charrua Forlan är en drömhäst för veteranen Hans-Owe Sundberg att åka runt
med i snabbloppen så är Antonio Tabac (e. Crazed – Grace Tabac) detsamma för
den i år nyetablerade proffstränaren Oskar Kylin-Blom. Förvandlingsnumret – det
måste man klassa det som hänt Antonio Tabac hos Oskar som – tog sin tredje

silverdivisionsseger detta meeting. Antonio Tabac verkade nästan kunna ha körts hur som
helst och ändå vunnit. 1.11,7a/2.140 blev segertiden.

allbloden hade dubbelcupfinal med lika höga prispengar som gulddivisionen,
200.000 kronor till vinnaren. Norske Hövding Jaros (e. Bork Odin – Lier Frökna),
tränad av Gunnar Kvärne och körd av Örjan Kihlström, vann på 1.24.6/2.160 efter
att ha fått loppet helt perfekt serverat. Örjan vann också med Susanne Richters

FAKTA

CHARRUA FORLAN

valack åtta år e. Up Front Larry – Friska Bar e. Frisky Frazer
85 st: 24–18–8
Rekord: 1.11,2k – 1.09,7ak
Insprunget: 3.699.200 kr
Uppfödare: Sandra Gordon Markus, Tjörnarp
Ägare: La Celeste AB, Tjörnarp
Tränare och körsven: Hans-Owe Sundberg, Solvalla
Skötare: Rosmarie Sundberg
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Ural (e. Jaded – Kaviar) i klass I-försöket, på 1.11,1a/1.640 meter. Femåringen var
överlägsen från positionen utvändigt ledaren, via 1.09,8 sista 500 meterna.

imo Nurmos letar långlopp åt USA-importen Volocity de Vie (e. Yankee Glide –
Fleur de Vie) och när han nu hittat en bronsdivision på Hagmyren över 2.640 meter
fick Volocity de Vie förstås vara med där. Jorma Kontio fick segergivande hjälp på
vägen av att oerhört tappre spetshästen Raja Ribb drabbades av en grym tryckare i

början i 1.08-tempo första halvvarvet av Flash Hammering. Raja Ribb höll oerhört tappert
men till slut stånkade Volocity de Vie förbi.

llieann (e. Up Front Larry – Ann O’Sang) och lärlingen Sofia Frilén tog sin andra
V75-seger tillsammans. Förra året vann det Ingemar Söderberg-tränade stoet det
viktiga lärlingsloppet Lars Lindbergs Minne under Sundsvall Open Trot-helgen och
nu handlade det om dubbla tillägg över lång distans i ett stolopp. Ellieann gick en

tung avslutande 800-metersrepa i tredjespår från kön fram till segertiden 1.13,9/2.680,

homas Lönn-tränade Hungarian Hotwax (e. Orlando Vici – Bachelores Dream)
svepte i läcker stil till ledning i sista sväng i klass II-försöket för Kaj Widell och
vann på 1.14,1/2.140, fyraåringens tredje raka seger. Mamman Bachelores Dream
(e. Credit Winner – Testebo Lady) sprang in 1,8 miljoner kronor och vann fem V75-

lopp, det högsta i silverdivisionen, även hon tränad av Thomas Lönn. Även Hungarian
Hotwax mormor Testebo Lady (e. Anders Crown – Magica de Hex) tränades under en del
av sin karriär (300.000 kronor insprunget) av Thomas Lönn.

# ANTONIO TABAC  # CHARRUA FORLAN  # ELLIEANN  # HAGMYREN  # HÖVDING JAROS  # URAL

# V75  # VOLOCITY DE VIE

FAKTA

SPELFAKTA

Rätt V75-rad:
2–14–5–3–3–1–2
Utdelning:
Sju rätt: 3.436 kr (6.025 rader)
Sex rätt: 60 kr
Fem rätt: jackpot
Omsättning: 79.644.300 kr
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Lars G Dahlgren på twitter:
solvallahf.se/bloggen?target… Om Stockholms Travsällskap driver ”sina hästägares” idéer blir det
nog livat om tävlingsprogrammet i höst igen.
@larsgdahlgren - 19 Aug

Extrautredningen om hästsportens finansiering från 2019 går igång inom kort. ”Olika lösningar är
tänkbara”, säger civilminister Shekarabi.
@larsgdahlgren - 5 Apr

Sprang Day or Night In banrekord 1.09,6 idag på Hd? Nej, jag tror att mellantiderna stämmer och att
segertiden är ngnstans 1.10,1-1.10,3.
@larsgdahlgren - 2 Apr

Kul när det Sulkysports krönikörer lyfter fram väcker genklang i andra medier. Både Expressen och
Trav365 hakar på… twitter.com/i/web/status/9…
@larsgdahlgren - 22 Mar

En bild från startkaoset i Prix dAmerique; gaby Gelormini blev biten i axeln! Förövaren okänd.
pic.twitter.com/OFGGJBfotv
@larsgdahlgren - 28 Jan

Hur kan 27 av Kaksens starter få försvinna?
Vinnaren av Säterbests Minne på Solänget i lördags, norske Kaksen, har nu gjort 34 starter. Sju
syns på travsport.se, de fem hästen gjorde i Norge före exporten till Sverige och de två han
gjort sedan han kom hit. Övriga 27 finns inte att finna någonstans digitalt. Det är dags att ryta
ifrån om hur ST hanterar väsentlig information om hästar som importeras.

AV Lars G Dahlgren  13 SEPTEMBER 2018

D ebatten har hela sommaren gått het i en röststark grupp spelare och debattörer
om att det inte är obligatoriskt med information om vilken typ av sulky hästarna
tävlar i, plus det sedvanliga om krångel med barfotainformationen.

Det ena utesluter ju inte det andra, det bör naturligtvis finnas tillgång till de olika typer av
information olika kategorier spelare efterfrågar. Men att det kan starta ett nyimporterat
norskt kallblod Kaksen (med tillägget N.O. sedan han blev svensk) i ett V75-lopp, och där
det inte finns en vettig chans att kartlägga hästens bakgrund…ja, då tycker jag Svensk
Travsport och ATG som arrangerar V75-spelet bör känna hårdare press att tillhandahålla

Krönika
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fakta om hästens tävlingskarriär än att fixa till vagninfo.

Jag fick ett mail om saken i söndags morse från en Sulkysportläsare:

”Hittade en intressant travare i kallblodsloppet denna veckan. Kaksen N.O. hade 13 segrar på
33 starter. Hur skulle jag värdera hästens prestationer? Vilka hästar hade han mött? Vilken
kapacitet hade han visat?

Travsport.se redovisade endast hans sex starter i år. Resultat före importdatum 180802 ej
fullständigt. Men Kaksen N.O. vann fem lopp på nio starter, sprang in 300.000 kr i fjol. 2016
tog han fem segrar på nio starter. Dessa starter var höjda i dunkel. Jag ser gärna att du
ställer sportchef Petter Johansson mot väggen. Denna brist på information är inte
acceptabel enligt min mening.”

varet från Svensk Travsports sportchef Petter Johansson då? Innan det hela var
klart var även avelschefen Christina Olsson inblandad, för det är den avdelningen
som handlägger permanenta importer medan Petters sportavelning handhar
”tävlingsgästspel”.  Svaret är som följer:

”Vi hanterar gästhästar, temporära importer och definitiva importer likadant, det via säga vi
lägger upp årsraderna och de fem senaste starterna. Det är inte så att det per automatik
finns mer tid om en häst ska definitivimporteras än om den skall hanteras temporärt eller
som gästhäst då det ofta är bråttom för att de ska importeras innan start/fölning, och så
vidare.

Problemet med att inte alla starter syns är specifikt för Norge då de har valt att inte visa
resultatraderna längre på hästar som de exporterar. Det är bara Norge som gör så och vi har
påtalat detta vid ett antal tillfällen och de har också lovat att åtgärda det, det vill säga visa
resultatrader även på exporterade hästar. Varför det inte är genomfört kan de bara själva
svara på.”

Christina Olsson tillägger:

”Sättet att arbeta så här med importer, gästhästar med mera har varit lika alla år vad jag vet
men det innebär förstås inte att det behöver vara så i framtiden.”

bör känna hårdare press att tillhandahålla fakta om hästens
tävlingskarriär”

det innebär förstås inte att det behöver vara så i framtiden

http://sulkysport.se/wp-content/uploads/2018/09/skarmavbild20180913kl.12.07.48.png


J

 LARS G DAHLGREN

Nej, det får man väl verkligen hoppas. Att i en digital och sammankopplad tidsålder inte ”ha
tid” att tanka hem alla starter när hästar flyttas över gränserna är minst sagt ett ihåligt
försvar för att tingens ordning är som den är.

ag har ett väldigt enkelt och revolutionerade förslag: Om det bara är Norge och
travsport.no som är problemet i detta sammanhang skulle man ju kunna tänka sig
att Svensk Travsport gör slag i saken och tankar hem alla starter från just Norge när
tävlingshästar permanent passerar gränsen. Istället för att själva försöka lösa

saken sitter ST alltså passivt och väntar på att norrmännen ska vidta en efterfrågad, och
önskad, åtgärd.

Att 27 av 32 starter bara försvinner ur hästens faktainnehåll när en häst byter stall från
västra sidan av Sverige-Norgegränsen till den östra, så det ska verkligen inte hehöva vara
år 2018. Speciellt inte när den hästen också startar i en spelform (V75) som i lördags
omsatte 88 miljoner kronor.

# KAKSEN

Lars G Dahlgren på twitter:
solvallahf.se/bloggen?target… Om Stockholms Travsällskap driver ”sina hästägares” idéer blir det
nog livat om tävlingsprogrammet i höst igen.
@larsgdahlgren - 19 Aug

Extrautredningen om hästsportens finansiering från 2019 går igång inom kort. ”Olika lösningar är
tänkbara”, säger civilminister Shekarabi.
@larsgdahlgren - 5 Apr

Sprang Day or Night In banrekord 1.09,6 idag på Hd? Nej, jag tror att mellantiderna stämmer och att
segertiden är ngnstans 1.10,1-1.10,3.
@larsgdahlgren - 2 Apr

Kul när det Sulkysports krönikörer lyfter fram väcker genklang i andra medier. Både Expressen och
Trav365 hakar på… twitter.com/i/web/status/9…
@larsgdahlgren - 22 Mar

En bild från startkaoset i Prix dAmerique; gaby Gelormini blev biten i axeln! Förövaren okänd.
pic.twitter.com/OFGGJBfotv

”
Istället för att själva försöka lösa saken sitter ST passivt och
väntar”
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