


Solvalla Hästägarförening
Årsmöte 2021-04-19

Välkomna!



Trivselregler för digitala möten

Slå av din mikrofon och din kamera

Möjlighet att skriva meddelanden i chatt

Räck upp handen för att begära ordet



Dagordning





Solvalla Hästägarförening
Information på årsmöte 2021



• Planerade aktiviteter
• Våra andelshästar

• Didicoy
• Deep Feeling

• Hemsidan/kommunikation
• Månadens Hästägare

Föreningsinformation

• Sponsorer
• Våra lopp
• Samarbeten och påverkan
• Övrigt

• Information från Solvalla



• Medlemsdag för alla medlemmar
• Planerad för söndag 10 oktober
• Våra egna storlopp The Owner’s Trophy och Fillies & Mares
• Servering på första parkett
• Sponsorer, partners och hästägare med starthäst på Kongressen
• Andelshästarna på plats med sina tränare/skötare
• Aktiviteter (Travskolan, tips, tävlingar, åka startbil, utlottningar,...)

Planerade aktiviteter 
The Owner’s Day



Planerade aktiviteter 
Resa till Gotlandslöpningen 14/7

• Resa till Gotland med färja och hotellövernattning.

• 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.

Preliminärt upplägg:
Onsdag 14/7
Avgång kl 07:55 med färja från Nynäshamn, ankomst till Visby kl 11:40. 
Incheckning hotell, därefter fria aktiviteter fram till att vi ska till Skrubbs travbana. 
V86 och Gotlandslöpningen avgörs. 
Hotellövernattning.

Torsdag 15/7
Buss avgår kl 10 för studiebesök hos travhästuppfödarna Ronny o Vanja Olofsson
på Smissarve Gård i Stånga (resan tar ca 45-50 minuter)
Efter besöket på Smissarve intar vi lunch på närliggande golfklubb.
Bussen tar oss tillbaka till Visby så att vi är vid färjeterminalen ca kl 15
Färjan avgår 16:00 från Visby, ankomst Nynäshamn kl 19:25



Planerade aktiviteter
Resa till Markus B Svedberg

• Dagsutflykt 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 bjuds på mat o dryck.

• Resa åter till Solvalla

Klar



Planerade aktiviteter
Temakvällar

• Hovslagare Mats Holmstedt berättar om hovslageriets konst
och hur man balanserar en travhäst.

• Stefan "Tarzan" Melander berättar på temat travhästens exteriör

Vilka ytterligare temakvällar skulle du vilja 
att vi anordnar? Skicka dina tips och förslag till:
eva-b-svensson@telia.com eller tag kontakt med 
någon i styrelsen

Klar, Kenny kollar med Tarzan



Andelshästar - Didicoy

• Sto, 3 år e. Maharajah u. Gypsy Brodda 
• Tränad av Pasi Aikio
• 100 andelar – 100 delägare (max en andel/person)
• Kom i träning i september-2019



Andelshästar – Deep Feeling

• Sto, 3 år e. One Too Many u. Emotional Dust
• Tränad av Mattias Djuse
• 100 andelar – 69 delägare (max 5 andelar/person)
• Kom i träning i november 2019





Månadens Hästägare

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



Sponsorer och samarbetspartners

• Vet du någon som är intresserad av ett samarbete? Kontakta oss!

• Just nu! Sponsorpaket inför The Owner’s Day (10 oktober)

• Loppsponsor
• Namnge ditt lopp (även med i Propositionen vid tidig beställning)

• Annons i programmet

• Logga på storbildsskärmen

• Möjlighet att ”sampla” visa varor på plats

• 5 platser i restaurangen.

• Dela ut pris i sitt lopp.

• Priser och hästtäcke

25.000:-



Våra lopp

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

SHF fokuserar på priser till Hästägarna och Skötarna



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 genom Stockholms 
Travsällskap! Du är väl medlem?

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

• Solvalla, Eskilstuna, Mantorp och Åby
Hästägarföreningar

• Huvudfrågor just nu:
• Omorganisationen av Svensk Travsport (ST)
• Spelutredningen/finansieringen av travsporten



Övrigt

Hästägarkort
Solvalla HF har ett särskilt förmånligt erbjudande till andelsägare i
solvallatränade hästar med fler än två ägare. Medlem som äger
eller deläger häst i träning inom Solvallas räjong kan årligen
ansöka om hästägarkort.

Programmet
Årsprenumeration på Solvalla programmet 1.200 kr

För fler medlemsförmåner se www.solvallahf.se/medlemmar-2/formaner

Förslag eller frågor, skriv till solvallahf@gmail.com eller kontakta någon av oss i
styrelsen



SPORTEN
19 april 2021



TÄVLINGSSCHEMA 2021

• 88 tävlingsdagar (inkl 4 bredd 
som i år och E 23/2)

• Onsdagar rubriklopp

• Fredagsluncher 
– minst 40.000 kr i 1:a pris

• 4 fredagskvällar

• 4 söndagar GrandSlam75 

(10 oktober The Owners Day)

• STL-finaler 6/2, 27/3, 29/5, 27/11, 
26/12

• Tre egna V86-onsdag 16/6, 30/6, 
11/8

• Kriteriet / Oaks lördag 25/9

• STL-Open final söndag 26/9

• Margareta-serien: 
– 6/2, 27/3, 5/5, 30/6



NYHETER
• Elitloppet – 25.000kr till samtliga i 

försöket (plats 5-8), resebidragen 
bort.

• Harper Hanovers – 1 Miljon kr i 
förstapris, Grupp 1 status.

• Jubileumspokalen – 1,5 Miljon kr i 
förstapris.

• Sto-EM, Prix Maharajah – 1 Miljon 
Kr i förstapris.

• Solvalla TV –
hästägarna/uppfödare



ELITLOPPET
• Inväntar nya besked 3 maj vad 

gäller publik. Förhoppning om att 
iaf kunna erbjuda ägare till 
elitloppshästarna restaurangplats. 

• Detention Barn för 
elitloppshästarna.

• Ecurie D. inbjuden till Elitloppet. 
Troligt en-två hästar denna vecka.



Solvalla 2021

• Gratis boxhyra för Solvallas 
A/B-tränare

• Ingen 
anläggnings/serviceavgift på 
Solvalla



ÖVRIGA FRÅGOR
• Årskorten – digitaliserade på 

ingång, gamla gäller till 30/6.

• Propositioner – propellern, 
tränaremöten, avstämning 
regionsvis med ST. (+151 
starthästar ifjol)

• Tävlingskalendern

• Kriteriet/Oaks – förslag på 
Kriterieserien (2023)




