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Till medlemmarna i Dalatravet 
 
Hej! 
 
Vi kan konstatera att det tredje kvartalet rullat på med samma resultat som tidigare. 
Dalatränade hästar vinner lopp i parti och minut och vi håller ställningarna vad gäller 
antalet hästar i träning och antalet aktiva. 
 
Vi genomförde en lyckad travtränardag på Romme den 15 september. Samma dag 
vann Travskolan i Rättviks lag Ponnykampens final och blev på så sätt Svenska 
Mästare. 
 
Framöver är det först stortävlingar på lördag på Romme med STL och spel på V75. 
Säsongsfinal på Rättvik och sedan fredagskvällar på Romme där vi förhoppningsvis 
kan få en välfylld restaurang. Som avslutning på året har vi en ny tävlingsdag med 
STL och spel på V75 den 28 december. 
 
Tittar vi fram mot nästa år så kommer vi att köra 70 tävlingsdagar i Dalatravet, vilket 
är lika många som i år. I grundfördelningen har Romme tappat en dag och Rättvik 
istället fått tillbaka en. För att Rättvik ska kunna köra 23 tävlingsdagar som i år 
överlåter Romme två lunchtävlingar till Rättvik. På de tävlingarna blir det samma 
prispengar som om tävlingarna skulle ha körts på Romme. 
 
Styrelserna har gemensamt fattat beslut om att flytta några tävlingsdagar från 
Romme till Rättvik i ett antal år nu. Det beror på att Rättvik tappade några dagar och 
att vi gemensamt kommit fram till att det är bättre att köra fler dagar i Rättvik på 
sommaren. Där finns turisterna och möjlighet till en större publik och Dalatravet kan 
få till en vettigare semesterplanering för personalen. 
 
Den stora frågan för Svensk Travsport är hur vi ska klara oss i framtiden på den 
omreglerade spelmarknaden och hur vi ska organisera oss för att få den bästa möjliga 
ekonomin. 
 
Det var ganska dystra tongångar som anslogs på det förtroenderåd som vi var med på 
i Malmö den 30 augusti. Den positiva bild som gått under namnet ”Den Nya Världen” 
har inte infriats. I alla fall inte ännu. Den sänkta skatten för ATG har hittills inte 
inneburit ökade intäkter. Det lutar snarare åt andra hållet även om läget är oklart. 
ST:s ordförande Marjaana Alaviuhkola slog an tonen med att travestera Winston 
Churchill. Hon kunde inte kunde lova annat än ”blod, svett och tårar.” 
 
Som om det inte vore nog har ST:s ledning kommit fram till att den modell vi nu har 
med avtal mellan travsällskapen och ST för att arrangera tävlingarna kanske inte 
håller vid en skatterevision. Det finns en fara att sällskapen som är ideella föreningar, 
men som bedriver kommersiell verksamhet, kan bli definierade som en oregistrerad 
ekonomisk förening. Skulle det ske är travsällskapen inga juridiska personer och då 
skulle det inte bli möjligt att utnyttja koncernbidrag. Då skulle det inte bli möjligt att 
föra över pengar från ATG till ST och sedan vidare till travsällskapen. Det förstår alla 
att det skulle vara rena rama katastrofen. Vid en skatterevision som anses trolig inom 
några år finns dessutom en risk för stora skattetillägg för flera års verksamhet. 



 
För att undvika att något sådant skulle kunna inträffa gav ST:s styrelse Mats 
Denninger, f.d. ordförande i ATG, i uppdrag att tillsammans med Leif Almgren med 
lång erfarenhet som tjänsteman på ATG utarbeta ett förslag på hur Svensk Travsport 
ska organiseras i framtiden. 
 
Denninger och Almgren har nu lämnat sin slutrapport där de föreslår en klar 
åtskillnad mellan ST:s och travsällskapens ideella respektive kommersiella 
verksamhet. Här kan ni läsa rapporten i kortversion https://sulkysport.se/wp-
content/uploads/2019/10/denningeralmgrenpresentationfrtroenderdet4.pdf 
 
Denninger och Almgrens huvudförslag är att ST:s kommersiella verksamhet läggs i 
ett nytt helägt dotterbolag ST Bana AB. Travsällskapen tillförsäkras inflytande i 
styrelsen. All personal som behövs för att genomföra tävlingar anställs i ST Bana. 
Travsällskapen hyr ut banorna till ST Bana. Genom tydliga så kallade 
”familjekontrakt” ska travskapen ges fortsatt inflytande över vilka som anställs och 
över den sportsliga verksamheten på banan. Det ska finnas ekonomiska incitament så 
att ett sällskap som levererar bra tävlingar till låga kostnader ska tjäna på det.  
 
ST:s styrelse behandlade slutrapporten vid sitt sammanträde den 16 oktober. Hur 
Svensk Travsport ska organiseras framöver ska nu diskuteras med styrelserna i 
respektive travsällskap på regionala träffar och sedan behandlas vid ett extra 
förtroenderåd den 12 december. Det kan finnas andra möjligheter än Denningers 
förslag och de kommer säkert att ta sin tid. För att en ny organisation ska bli 
verklighet krävs också fullmäktigebeslut vid två fullmäktigen eftersom det krävs 
stadgeändringar. 
 
Det kommer alltså att ta ett tag, men stenen är i rullning för den största förändringen 
av Svensk Travsport sedan ATG bildades 1974. Denningers förslag har mötts av viss 
skepsis eftersom det kan ses som en centralisering. Det kommer att bli ordentliga 
diskussioner framöver. 
 
Det här är alltså det viktigaste vi haft att ta ställning till på mycket länge och vi 
kommer därför att ägna höstmötet åt detta. Mats Denninger kommer att vara på plats 
och presentera sitt förslag, delta i diskussionen och svara på frågor. 
 
För oss är det väldigt viktigt att veta vad medlemmarna i Dalatravet anser när vi ska 
åka till förtroenderådet den 12 december. Därför hoppas vi att många kommer till 
Moskogen i Leksand den 19 november.  
 
Vi börjar med en lättare förtäring kl.18.00 och mötet börjar 19.00. Den formella 
kallelsen går ut i nästa vecka. 
 
Välkomna!     
   
Anders Jonsson   Sven Eriksson  
Ordförande Dalarnas Travsällskap  Ordförande Siljans Travsällskap 
070-3493572   070-7245100 
uajonsson@gmail.com    sven.eriksson@trafikverket.se 
 


