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Pilotbanorna har
lyft – ”bara” resten kvar

MARIA CROON:

Svensk
Travsports
bokslut 2019

19 maj gick den sista av banwebbsprojektets
tre pilotbanor live med sin sida och den första
delen av projektet kan ses som slutförd. Men
det är ingen tid för rast och vila – fas två är redan igång då tre nya banor har påbörjat sina
nya sidor och flera andra väntar på sin tur.
I dagsläget har femton banor tackat ja till
att gå in i projektet och tidplanen sträcker
sig just nu in i första kvartalet 2021 och fler
tillkommer hela tiden.
– Nu när de första sidorna gått live och
det är lättare att skapa sig en bild av hur den
egna sidan kan se ut är det fler och fler som
hör av sig och vill vara med, säger Therese
Berglund på Svensk Travsport.
Är du osäker på om din bana ska vara
med eller om du bara vill veta mer kan du
kontakta Therese på therese.berglund@
travsport.se. Gå även gärna in och titta på
visbytravet.se, axevalla.se och umaker.se.

Ändrade öppettider
under juni:
Fredag 5 juni (dag före nationaldag):
Kundtjänst öppet 08.00 – 13.00.
Startanmälan öppet 08.00 – 14.00.
Torsdag 18 juni: Kundtjänst och
startanmälan öppet 08.00 – 15.00.
Fredag 19 juni: Kundtjänst och
startanmälan stängt.
Kundtjänst 08-475 27 00
Startanmälan 08-475 27 50

I förra veckan presenterades Svensk Travsports bokslut för
2019. Ett år som kan beskrivas som ett paradigmskifte till följd
av omregleringen av spelmarknaden och separation från ATG.
Svensk Travsports ekonomi, verksamhet, affärsmodell och
ansvar har förändrats i grunden.
Koncernen redovisar 2019 ett negativt resultat. Omsättningen har totalt sett
ökat, vilket framförallt beror på övergången till kommersiella och marknadsmässiga avtal mellan STAB, ATG och travsällskapen. Årets resultat visar en
minskning med 180 Mkr jämfört 2018.
Vad beror det på?
– Vi gick in i 2019 med ett budgeterat minusresultat. Det var bland annat effekter
av separationen från ATG som påverkade oss. Dessutom blev det så att spelmarknaden tvärtemot alla bedömningar tappade, vilket också påverkade ATGs lönsamhet och i slutänden då vår ekonomi, säger Svensk Travsports VD Maria Croon.
Hur ska Svensk Travsport nå en ekonomi i balans?
– Inför 2020 gjorde vi ett antal åtgärder för att nå ett resultat i balans. Det finns
i dagsläget inget som säger att vi inte ska kunna klara det. Vi har ett negativt
eget kapital och därutöver en skuld till ATG, en situation som naturligtvis måste
hanteras. Om vi ser på en den femårsplan som ligger ska eget kapital återställas
framförallt genom ökade intäkter. Ta gärna del av vår kommuniké och årsredovisning som nu finns på travsport.se, säger Maria Croon.

Trav-tv i topp

Tittarsifforna för travet har ökat ordentligt under corona-restriktionerna då all elitsport utom travsporten legat nere.
V75-sändningarna under april och maj i TV4 och ATG Live i Com Hem lockar tillsammans över en halv miljon tittare.
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PÅ GÅNG I JUNI
på Eskilstuna
2 STL-försök
(Diamantstoet)
Marknads- och kommunikations(video)
3 samråd
STL-försök på Bollnäs (Klass I)
på Åby
4 STL-försök
(Bronsdivisionen)
6 STL-försök på Östersund
på Axevalla
7 STL-försök
(Silverdivisionen)
på Jägersro
9 STL-försök
(Diamantstoet)
STL-försök på Vaggeryd (Klass II)
samråd
10 Strategiskt
Operativa banrådet
13 STL-försök i Boden
på Bjerke
14 STL-försök
(Klass I och Bronsdivisionen)
17 STL-försök på Solvalla (Klass II)
21 STL-försök i Kalmar
(ST)
22–23 Styrelsemöte
och strategimöte
i Åmål (Klass I)
24 STL-försök
Svensk Travsports fullmäktigemöte
på Bergsåker
26 STL-final
(Diamantstoet)
27 STL-finaler på Bergsåker

Johanna Unghanse in som avdelningschef
för marknad- och kommunikation
Tomas Fyhr kommer vara föräldraledig fram till och med oktober
och under tiden går Johanna in som vikarie för Tomas. Johanna
är konsult med en bred bakgrund inom media, näringsliv och
politik. Hon har tidigare varit vice vd för Stockholms Handelskammare och dessförinnan haft olika ledande roller inom bl.a.
MTG/Kinnevik, TV4 och andra mediebolag, bland annat som
styrelseledamot i TR-Media och Hippson. ”Jag är en passionerad
hästmänniska och möjligheten att få marknadsföra travsporten
med alla nya utmaningar som vi står inför, ska bli mycket spännande.” Johanna finns på plats från 1 juni 2020.

Svenska tävlingar
1 januari - 24 maj

2020

2019

Antal lopp

2 858

2 935

-2,6%

Prispengar

262 755 400

280 609 500

-6,4%

Svensktränade hästar som startat

7 608

7 459

2,0%

Svenska aktiva som startat

2 745

2 704

1,5%

Antal ponnylopp

38

236

-83,9%

Svenska ponnykuskar som startat

96

519

-81,5%
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AVDELNINGSCHE
G
H UN DOM
UTBILDNING OC
Svensk Travsport söker avdelningschef för
utbildning och ungdom. Om du är intresserad får du vara snabb och skicka in ansökan
senast imorgon.

Startlistor
Elitloppet 2020
häst/kusk
Försök 1 (lopp 6, starttid ca 17.20)
1. Vivid Wise As - Björn Goop
2. Sorbet - Per Linderoth
3. Disco Volante - Carl Johan Jepson
4. Missle Hill - Johan Untersteiner
5. Chief Orlando - Rikard N Skoglund
6. Milliondollarrhyme - Fredrik B Larsson
7. Looking Superb - Jomar Blekkan
8. Earl Simon - Franck Ouvrie
häst/kusk
Försök 2 (lopp 7, starttid ca 17.45)
1. Elian Web - Jorma Kontio
2. Billie de Montfort - Gabriele Gelormini
3. Tae Kwon Deo - Adrian Kolgjini
4. Attraversiamo - Erik Adielsson
5. Cokstile - Christoffer Eriksson
6. Racing Mange - Joakim Lövgren
7. Makethemark - Ulf Ohlsson
8. Propulsion - Örjan Kihlström

Ansökan: Välkommen med din ansökan
med cv till ulf.hornberg@travsport.se. Sista
ansökningsdag är den 29 maj. Intervjuer
sker löpande och tjänsten kan därmed komma
att tillsättas innan sista
ansökningsdag.
Mer info om tjänsten,
scanna QR-koden eller
gå in på travsport.se

Fredag 29 maj
kommer tre
nya invalda att
presenteras!
Se mer på:
www.travmuseet.com
TV12 kl 12.00

Biri heter nu Br
Biris förkortning var förr Op, nu har det ändrats till Br. I och med det ändras Bro Park Travs
förkortning från Br till Bv (Bro Park Trav).

Åsa Jacobsson slutar
Åsa Jacobsson har jobbat åt både ATG och Svensk Travsport ända sedan 1988.
Nu ska hon börja jobba på Mälaren Hästklinik i Sigtuna, orten där hon också bor.
Åsa klev in i Hästsportens Hus den 1 mars 1988 som assistent till Kåre Hagen och
Dennis Funke. Så småningom fick hon också Peter Forssberg som chef. Innan
hon kom hit var hon hästskötare hos Jan I Jönsson.
2011 började Åsa hos ATG och deras internationella avdelning. Där slet hon ut
tre chefer då hon jobbade med Leif Almgren, Illmari Halinen och Helena Hallman.
2016 saknade hon sporten för mycket och sökte sig tillbaka till Svensk Travsport och började på kundtjänst. Nu provar hon nya utmaningar och börjar på
Mälaren Hästklinik den 1 juni. Lycka till Åsa från oss alla!

