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Gemensamma
mål och planer
– Om de senaste åren handlat
mycket om omställning till den nya
världen vill jag att 2020 blir året
då energin riktas mot att utveckla
travsporten, säger Svensk Travsports VD Maria Croon, som ser
positivt på vad vi tillsammans kan
åstadkomma.
Sportkontoret och travbanorna har under hösten jobbat
fram verksamhetsplaner efter en
gemensam utbildning och använt
samma mall som kopplats till
våra mål i Pegasus. För att vässa
arbetet har vi genom det vi kallar
Pegasus-motorn beslutat att ha
ett särskilt fokus på ungdom och
bredd kommande två år.
– Banornas verksamhetsplaner
är mycket inspirerande läsning,
där vi i Hästsportens Hus och
landets travbanechefer kan ta del
av varandras planer och följa upp
vad som händer. Vad jag förstår är
det första gången samverkan sker
så här starkt integrerat. Ett första
viktigt steg att skapa genomförandekraft, säger Maria Croon.

Fortsatt utredning
av vår organisation
Efter åtta regionala möten under hösten samlades förtroenderådet till ett extra
sammanträde på Solvalla förra veckan. Mötets huvudfråga var hur vi ska gå
vidare med organisationsutredningen. Den rapport som presenterades av Mats
Denninger och Leif Almgren i höstas är tydlig med att nuvarande organisationsform inte är anpassad för det ansvar den nya världen med en ny spelmarknad ställer på oss. Frågan som styrelsen diskuterade med travsällskapen och
basorganisationerna är om vi kan fortsätta med vår nuvarande organisation
eller om vi bör ställa om till en annan organisatorisk modell.
Förtroenderådet jobbade med frågan i grupper och i allmänna diskussioner.
Mötet kom fram till att föreslå styrelsen att arbeta vidare med att fördjupa analysen kring ett par alternativ samt att ytterligare belysa övriga effekter rörande
nuvarande organisationsform. En projektorganisation etableras nu och nästa
avstämning sker på förtroenderådet i mars 2020.

Svensk Travsport önskar alla
en God jul och gott nytt år
Vi tar gärna emot förslag på innehåll eller idéer på hur vi kan utveckla
månadsbrevet. Bara att maila till manadsbrev@travsport.se!
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STL-försök på Jägersro
STL-försök på Bergsåker
STL-försök på Kalmar

Svenska tävlingar
Till och med 18 december

2019

2018

Antal lopp

8 223

8 249

Prispengar

878 484 200

875 445 250

0,3%

Hästar som startat

11 861

11 902

-0,3%

Licensinnehavare som startat

4 312

4 457

-3,4%

805

754

6,3%

Ponnykuskar som startat

Operativa banrådet

-0,3%

STL-försök på Eskilstuna

Marie tar över
på Färjestad

Prix d’Amerique i Paris

Styrelsen för Färjestads Travsällskap har enhälligt utsett Marie Svensson till ny travbanechef
för Värmlands största travbana, Färjestad.
Marie är 37 år och kommer närmast från
tjänsten som marknadschef på Färjestadstravet och har ett stort travintresse.
”Jag brinner för travsporten och ser fram
emot att leda Färjestadstravet in i framtiden
tillsammans med mina kollegor och alla aktiva
inom sporten. Vi har stora utmaningar inom
travet, som jag tror vi kan nysta upp om vi går
ihop och arbetar tillsammans. Jag är otroligt
stolt över att ha fått förtroendet att bli ny
travbanechef och kommer att satsa helhjärtat
på vår utveckling framåt. I min tjänst kommer
också marknadsansvar att ingå”.
Marie tillträder sin tjänst som travbanechef den 1 januari 2020.

HÖG TID ATT
ER
FÖRNYA LICENS
I Sverige finns det 4 350 personer
med någon form av licens. För att få
delta i tävlingar efter nyår måste man
förnya sin licens. De flesta har förnyat
sin licens, eller 3 350 stycken. Men
1 000 har fortfarande inte gjort det!
Se till att prata med era aktiva så de
inte står utan licens efter nyår.

3 350
1 000
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Bokslut för
IT-avdelningen
Svensk Travsports IT-avdelning har klarat av
flera stora projekt och en antal mindre under
2019. Redwood som distribuerar startlistor
och resultatfiler är ett. Nya webbar gav en
ny hemsida och Cirrus lyfte sportsystemet
till en egen säker och ekonomisk plattform.
Projektägaren Eva McLaren med personal
hade några saker att hantera dagen efter
men i det stora hela gick allt mycket bra.
Nu tar man sats mot flera fortsatta projekt
under 2020.

Verksamhetsutveckling travskola
Inför nästa år behöver inte landets
travskolor söka medel till verksamhetsutveckling som tidigare. Istället
kommer medel till verksamhetsutveckling av travskola fördelas enligt
nyckeltal och handlingsplaner som
görs i samband med SÄBA-besöket.
Av de medel som är avsatta
för arenasatsningen är 5 miljoner
riktade till verksamhetsutveckling
av travskolorna. Av dessa kommer
2,5 miljoner att fördelas enligt en
nyckeltalsfördelning som bygger på
antalet rapporterade elever i travskolan under 2019. Resterande medel
i arenasatsningen fördelas efter att
inventering, analys, önskat läge och
en handlingsplan gjorts i samband
med SÄBA-besöket.
SÄBA-ansvarige Karin Svensson
kommer kontakta travskolorna och
bestämma tid för inventeringen.
Medel enligt nyckeltalsfördelningen
betalas ut per automatik så snart
utdelade medel från 2018 och 2019
är rapporterade.
Frågor besvaras av Helena Gärtner
070-254 77 14 eller e-post:
helena.gartner@travsport.se

Nya STL-serier för
ston och kallblod
Nu utökas Svenska Travligan (STL) med tre
nya serier – Diamantstoet, Stoeliten och
Kallblodsdivisionen. Redan den 21 december på Halmstad körs de första försöken i
STL Diamantstoet medan STL Kallblodsdivisionen har premiär veckan efter på Romme.
Likt övriga STL-serier (Klass I, Klass II,
Bronsdivisionen, Silverdivisionen, Gulddivisionen) tävlar hästarna om poäng i försöken
där de bästa får starta i en stor final med
höga prispengar.

