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Utstuderat. Det är känslan man 
får efter 21 år i utlandet när man 
utifrån betraktar hur travsporten 
och dess spelbolag behandlat i 

första hand Solvalla, men även de andra två 
storbanorna Åby och Jägersro. Att Bergsåker 
ibland fått klisterlappen ”fjärde storbanan” är 
bara ett alibi för den strategi som implemen-
terats.

Sakta men säkert har man strypt Solvalla, 
så till den milda grad att banan nu är i det när-
maste livlös. Nu när ATG skiljs från ST är en 
av de viktigaste åtgärderna att ge storbanorna 
livräddning. Vi befinner oss i grevens tid.

Urbaniseringen har ökat i intensitet under 
många år och det finns ännu ingen tendens 
att den kommer att minska. Professor Kjell 
A Nordström spår – om än aggressivt – att 
det globalt kommer finnas 700 megastorstä-
der i framtiden. Där kommer 80 procent av 
alla människor att bo och 95 procent av all 
ekonomisk aktivitet att ske. Stockholm kom-
mer möjligen att vara en av de som kvalar 
in, så också Malmö i och med närheten till 
Köpenhamn.

Detta är just anledningen till att 
ST måste reformeras, så att inte 
enskilda Solvallahatande herrklub-
bar med rötter i landsbygden mot 
bättre vetande kan strypa poten-
tialen för tillväxt i sporten – och 
därmed också tillväxt för banorna 
på landsorten. 

För symbiosen är viktig. Potenti-
ella travintresserade ungdomar som 
växer upp i smalt befolkade regioner 
i hela landet kommer i allt större 
utsträckning att söka sig till staden. 

För att sedan vilja söka sig tillbaka när 
familjebildning och ekonomiska förutsätt-
ningar har satt sig. Ekosystemen fungerar så.

Travintresset kan mycket väl följa med. 
Men då krävs satsningar på anläggningar 
och uppmärksamhet för Solvalla, Åby och 
Jägersro i första hand. De är motorerna som 
kommer leda travsportens utveckling de 
kommande 50 åren. Inget annat. 

Konkurrensen står mellan travintresse och 
andra intressen, inte mellan storbanor och 
småbanor.

För övrigt behöver Stockholmsregionen 
ytterligare en travbana, med bra kommu-
nikationer, söder om staden, där ytterligare 
befolkningspotential kan komma närmare 

travsporten. Detta via växande städer som 
Norrköping, Nyköping, Linköping med flera 
– och närmare Malmö och Göteborg. Gärna 
en ”levande” anläggning, med möjligheter 
för mindre tränare att bedriva verksamhet på 
banan, med goda träningsmöjligheter. 

Vem tar initiativet i den frågan?

Hur är det med jämställdheten 
för travhästar egentligen? Jag 
slås av hur feltänkt framför allt 
fördelningen av stolopp för 

tvååringar är. Jag är själv delvis delaktig som 
medägare till loppserien Breeders Course, där 

vi dock starkt driver frågan om en rättvisare 
fördelning av lopp mellan ston och hingstar/
valacker.

Tänket med tvååringslopp för ston är ju 
givet: att identifiera ston med talang, som 
snabbt kan tjäna ”sina pengar” och sedan gå 

tidigt till avel. Det tjänar både sportens 
och hästens utveckling på. Det är 
obegripligt att vi 2018 inte har ett enda 
stolopp för tvååringar förutom Silver- 
stoet och Vinterfavoriten för ston.

Stoavdelning i Svampen har funnits 
tidigare, men är nu borttagen. Hade 
man delat upp anmälningarna rakt 
av i insatsloppen, med lika mycket 

prispengar centralt garanterat i båda klas-
serna, hade saken varit löst. Så önskar jag att 
Breeders Course ska jobba i framtiden.

Ett lackmustest är att det fortfarande är 
alldeles för stor skillnad i försäljningspriser 
mellan hingstar och ston – på årets Kriterie-
aukton: snitt hingstar: 132.000 kronor, snitt 
ston 86.000 kronor. Medianen: ston 50.000 
kronor och hingstar 100.000 kronor!

Oerhört graverande och jobbigt för 
uppfödarna att det är så. Alltså behöver mer 
göras för stona i tävlingshänseende, för att 
även göra dem intressanta i aveln när de tävlat 
färdigt. Mitt råd: börja med tvååringarna!

Mer behöver göras för stona i tävlings- 
hänseende, för att göra dem intres-
santa i aveln när de tävlat färdigt.
Mitt råd: börja med tvååringarna!
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FAKTA
Urbaniseringen har ökat i intensitet och det finns ingen tendens att den ska minska. 
Därför måste det satsas på landets storbanor, i de största städerna. Det skulle gynna 
alla, anser krönikören Anders Ström. Foto Jeannie Karlsson


