Det Verkar kul
att äga travhäst
…. men hur gör man?

Det är en mäktig upplevelse när din häst kommer dundrande i fjärdespår
genom sista kurvan och upploppsklockan ringer. Som skjuten ur en kanon
kommer hon med stora, mäktiga kliv. Inget annat existerar, utom det svarta
stoet som accelererar längst ut i banan.
När din häst vinner är glädjen och euforin total. Det är inte alla som får
uppleva känslan. Det är inte alltid fru Fortuna är på plats just den dag din
häst startar. Att äga travhäst är ett lotteri. Givetvis kan man öka sina chanser
att hitta en duglig häst, t ex genom att köpa flera ”lotter”, men framför allt
genom att ta reda på så mycket fakta som möjligt. Ska man köpa sin första
häst bör man rådfråga en travtränare eller någon annan kunnig person.

På andra sidan redogör vi för några olika former av hästägande.

Olika former av hästägande.
Köpt häst

Att köpa en egen travhäst kräver en välfylld plånbok. Att köpa dyrt behöver inte alltid betyda att
köpa bäst. Det finns solskenshistorier där ”den fula ankungen” blivit en svan. Inköpet kan variera
från 20.000 kr upp till miljonbelopp. Inköpssumman är ett engångsbelopp och vanligen den mindre
kostsamma delen. Det som kostar är driften. Köper man en ettåring kostar det 10-15.000 kr per månad
exklusive moms de första två åren. Hästen skall uppstallas, utfodras, kontrolleras av veterinär och
tandläkare, skos, köras in och tränas innan den kan anmälas till start. Vanligtvis startar en häst första
gången när den är tre år. Då har den kostat 250.000-300.000 kr exklusive inköp.
När hästen skall starta tillkommer rörliga kostnader i form av transporter, startavgifter, boxhyra,
traktamenten till skötare och provisioner till tränare och kusk. Beroende på hur långt från stallet
hästen åker kostar transporten en till flera tusenlappar. En häst startar i genomsnitt åtta gånger
per år. Den behöver vinna i genomsnitt 240.000 kr/år för att täcka sina egna driftskostnader hos
en professionell tränare.

Leasad häst

Den som väljer att leasa (hyra) en travhäst betalar inget för inköpet, men betalar istället en
leasingkostnad till ägaren. Ofta i form av en procentsats på de pengar hästen vinner när den
tävlar. För övrigt har ägaren till en leasad häst samma driftskostnader för hästen som den som äger
den själv.

Egenuppfödd häst

För att föda upp en egen häst krävs först ett eget avelssto. Avelsston kan
också köpas eller leasas. Det tar förstås väldigt mycket längre tid att föda
upp en egen häst än att köpa en som redan är ett år. Man måste välja vilken
hingst som ska bli pappa till fölet.
Man betalar sedan en s k ”levandefölavgift” när fölet är fött till den som äger
hingsten. Hur mycket beror vanligen på hur högt värderad hingsten är på
marknaden. För en bra svensk hingst betalar man 15.000 – 45.000 kr för ett
levande föl, men de allra bästa kan kosta upp till 150.000 kr. Det kostar också
att hålla stoet i en god miljö under tiden hon är dräktig (11 månader) och till
dess att fölet är avvant vid ca ett halvårs ålder. De allra flesta som köper sin
första häst väljer att köpa en som redan är född.

Andelsägd häst

Eftersom de flesta inte har sjöar att ösa pengar ur är det moderna sättet att äga en
travhäst att deläga den med andra. Det kan röra sig om flera familjer, ett gäng kompisar,
eller genom att köpa andelar genom företag som har som affärsidé att administrera andelsägda kapplöpningshästar för sina kunder. Det finns flera företag att välja bland. Easy KB är det
mest kända och mest välrenommerade. Kostnaden för andelen hänger ihop med hur många andelar
hästen är uppdelad i. Driftskostnaden kan variera mellan ca 200 och 1000 kr/månad.
Travtränare brukar också ofta köpa hästar t ex på auktioner och sedan sälja dem i andelar till sina
kunder. För den som vill ha sin häst hos en speciell tränare kan det ofta vara idé att fråga om denne
har andelshästar till salu. Ibland erbjuds ett helt paket med hästar där man köper andelar i två eller
flera hästar. För den som vill gardera sig mot oturen är det ett enkelt alternativ.

Mer Information
Om du är villrådig och vill ha mer information erbjuder Solvalla Hästägareförening
fri rådgivning. Vi har massor av samlad erfarenhet att erbjuda och goda kontakter med
många olika uppfödare och tränare. Vi har inget eget ekonomiskt vinstsyfte. Vi älskar
sporten och ser gärna att fler än vi själva får uppleva den glädje som en travhäst kan ge.

www.solvallahf.se

solvallahf@gmail.com

