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ELITLOPPET
SÖN 31 MAJ
Söndagen den 31 maj körs Elitloppets försök och final på Solvalla. 8 hästar. 1 609 meter och
autostart. Segraren får 3 000 000
kronor, hederstäcke, lagerkrans
och hederspris. I måndags kom
Solvalla med beskedet att man kör
årets upplaga utan publik.
Vad gäller inbjudningar till Elitloppet
så har Anders Malmrot nu delat ut
fyra inbjudningskort. Så sent som
igår onsdag så delade han ut ett kort
till Attraversiamo. Under helgen blev
två hästar klara. Under söndagen
Chief Orlando som i senaste starten
imponerade på 09,8 vid seger i The
Onions lopp. Under lördagen Elian
Web efter segern i Paralympiatravet.
Lägg därtill Vivid Wise As som fick
det första. 12 platser kvar.

En kommer och en går
Kundtjänst är en viktig del av Svensk Travsport. De svarar på många frågor och hjälper
våra kunder på många vis. Kundtjänsten
startade 2002. En som varit med ända från
början är Karin Örjelind som nu går i pension. Nästan samtidigt har Ulrika Frank börjat.
Karin har varit med länge. Hon började på dåvarande STC redan i juni 1971. Efter 49 år. Vi tar
det en gång till! Efter 49 år - med Kirre Gralén,
Sven Dahlgren, Ulf Nilsson, Stefan Johansson
och Malin Eklöf Heinonen som närmaste chef
gör Karin idag sin sista arbetsdag.
I mitten av mars började Ulrika Frank
på kundtjänst. Hon har tidigare jobbat hos
Torbjörn Jansson och Kurt Rabe. Som egen
tränare har hon haft vinnare på Solvalla.

Ändrade öppettider
under valborg
Kundtjänst (08-475 27 00)
Torsdag 30 april: 08.00-13.00
Fredag 1 maj: stängt
Startanmälan (08-475 27 50)
Torsdag 30 april: 08.00-14.00
Fredag 1 maj: stängt

Fler hästar i träning
och fler licenser
Antalet hästar i träning och licenser ökar för första gången på
20 år, visar färsk statistik från Svensk Travsport.
– Positiva nyheter, men det är för tidigt att tala om ett
trendbrott, säger Svensk Travsports VD Maria Croon.
Pegasus-arbetet har fokus på bredd och ungdom. Maria Croon fortsätter:
– En av de första åtgärderna var att förenkla licenssystemet. Vi har utökat möjligheterna för B-tränarna och för aktiva att tävla på sin egen nivå genom att det nu
är antal körda lopp och kuskens ålder som avgör vilka lopp man kan delta i.
Svensk Travsport har sedan 2001 mätt antalet svenska licenser och hästar
i träning den 15 april varje år. För första gången på tjugo år vänder kurvan
uppåt lite. Det finns 4 049 licenser (+ 46) och 15 462 hästar i träning (+ 343).
Ungdomarna kör betydligt fler lopp i år och ökar med hela 24 procent.
– Glädjande siffror, men det finns många variabler som kan påverka statistiken, så vi kan inte dra några säkra slutsatser ännu. Den 15 oktober gör vi om
mätningen och då vet vi mer, säger Maria Croon.
Fortsätt tävla ansvarsfullt
Vi har kunnat tävla under coronaepidemin genom storartade insatser från
banor och aktiva. Den tuffa tiden är dock inte över, vi kan inte slappna av än.
Två saker vill jag stryka under på. Dels att vi håller avstånd, dels att vi följer de
direktiv som gäller för Svensk Travsport och alla banor. Tänk på att:
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Under tävlingstid är stallbacken en strikt arbetsplats, där bara de som
har en arbetsuppgift får befinna sig. Inga medföljare till stallbacken.
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Hygienen är mycket viktig för oss alla. Tvätta händerna noga
och ofta. Det kan rädda liv!
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STL-försök i Örebro
Sportsamråd (video)
STL-försök på Åby
Utbildningssamråd (video)
STL-försök i Mantorp

#ungatravetutmanar
I samband med att ponnytravtävlingarna
för de unga inom travsporten pausades hittade ungdomsavdelningen på Svensk Travsport en ny lösning för att aktivera ungdomar runt
om i landet i form av att skapa utmaningar på sociala medier. Utmaningarna går
under hashtagen #ungatravetutmanar.
Med inspiration från andra konton på sociala medier drogs ett samarbete med
Travronden igång för att ta fram fina klipp att sprida och utmana travsportens
ungdomar att aktivera sig och inte glömma allt man kan göra utan att tävla. Förhoppningsvis blir #ungatravetutmanar något som lever kvar även när vardagen är
tillbaka till det vanliga. För att se klippen och anta utmaningarna kan du gå in på
@ungatravet på både Facebook och Instagram.

Sportsamråd (video)
STL-försök och final i Gävle

Så blir Jägersro Europas
ledande hästcenter

Styrelsemöte
Elitloppshelg/STL-finaler
på Solvalla

FINSK SEGER I
VET
PARALYMPIATRA
Solvallahästen Elian Web utnyttjade sin
startsnabbhet till att vinna Paralympiatravet. Tränar gör Katja Melkko och körde
gjorde Jorma Kontio. Elian Web ägs i
Finland av Sauli Meriläinen.
Första 250 meterna klockades på 1.05,4.
Elian Web hade de snabbaste fötterna
i startrusningen och dök till ledningen i
Paralympiatravet. Väl där var det ingen som
kunde springa förbi honom.
1 000 000 kronor, ära och berömmelse
och en inbjudan till Elitloppet var belöningen.
Paralympierna fick via Paralympiatravet
nästan 2,2 miljoner kronor.

Första banwebben live
– snart kommer flera
15 april gick den första av pilotbanorna i
banwebbsprojektet – Visby – live med sin
nya sida. Inom kort följer även Axevalla och
Umåker efter.

Jägersro är Sveriges äldsta travbana och öppnade portarna 1907. Nu startar omvandlingen
för att bli ”Europas ledande hästcenter”. Så
här ser banans vision om hur entrén till banan
kan se ut och som hämtat inspiration från J:et i
Jägersros logotyp. Smakfullt!
– Vi vill skapa en levande hästby och en
närhet till hästen som alltid ska vara i fokus.
Jägersro ska vara en flexibel arena för både
vardag och stora evenemang och med
skånsk byggnadstradition i botten. Tävlingsbanan blir 1 400 meter lång. Jag hoppas att
bygget kan starta 2022, säger Kent Öhlander
VD på banan.

Preliminära datum är satta och innan vi
passerat mitten av maj har vi med största
sannolikhet ytterligare två nya webbar igång.
Dessutom ligger tre banor i startgroparna
för att börja bygga sina nya webbar. Dessa är
Bergsåker, Vaggeryd och Åmål.
Har du frågor om projektet kan du kontakta Therese Bornfalk Berglund på Svensk
Travsport.

Svenska tävlingar
1 januari - 26 april

2020

2019

Antal lopp

2 104

2 142

-1,8%

Prispengar

197 277 300

204 975 400

-3,8%

Svensktränade hästar som startat

6 608

6 385

3,5%

Svenska aktiva som startat

2 490

2 416

3,1%

Antal ponnylopp

38

80

-52,5%

Svenska ponnykuskar som startat

96

301

-68,1%

Poddar och filmer – här finns många
timmar trav. www.travmuseet.com

