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Förord 

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)

Samspelet mellan häst och människa i skärningspunkten med samhället 
är en av HNS viktigaste spelplaner. HNS arbetar med övergripande frågor 
som berör alla hästar och hästvänner, oavsett sport och förbund. Vi job-
bar med frågor som avel, uppfödning, djurvälfärd, miljö, smittskydd och 
hästforskning. Sedan 1997 har HNS även haft ett starkt ungdomsfokus 
genom Hästnäringens Ungdomssatsning. HNS har också ett organisato-
riskt och ekonomiskt ansvar för riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm 
och Wången.

Som en paraplyorganisation vill vi förbättra förutsättningarna för alla 
hästar och hästvänner – stora som små, kända profiler till amatörer, oavsett 
sport och förbundstillhörighet.

Den gemensamma näm   naren hos våra samarbetsorganisationer är häs-
ten – vi tror att det finns en häst för alla.

Finansiering 

De 50 miljoner kronor som utgör merparten av HNS intäkter är ett årligt 
anslag, som grundar sig på statens villkor för spel på hästar. Dessa villkor 
förhandlas fram mellan staten och ägarna till ATG, Svensk Travsport och 
Svensk Galopp.

I villkoren ingår att medel från spelöverskottet ska avsättas som anslag 
för övergripande insatser av riksintresse för svensk hästnäring. Detta anslag 
utbetalas sedan av ATG till HNS.

Denna broschyr är finansierad via medel från Hästnäringens Nationella 
Stiftelse. Under åren 2009 - 2012 har regeringen avsatt två miljoner kro-
nor per år till projekt som ska främja utvecklingen av svensk avel och upp-
födning. Satsningen hanteras via HNS.
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Att öka hästägarintresset
med nya ägandeformer

Det är idag vanligt med många ägare på en tävlingshäst. Exempel 
på detta är bland annat Travkompaniet, Rikstravet och Riksgalop-
pen.

Det finns också exempel på att man istället för att satsa på enbart en häst 
satsar på andelar i flera hästar, s k portföljstall, eller ägande i form av profil-
stall eller jobbhäst. 

Denna broschyr är en sammanfattning av några lyckade hästägarprojekt 
som redan genomförts och förhoppningen är att den ska fungera som en 
inspirationskälla för att komma på nya egna idéer och kanske också som en 
handledning i hur man skulle kunna gå till väga rent praktiskt. 

Alla personer som delat med sig av sina erfarenheter om just sin häst-
ägargrupp och kring de projekt som vi berättar om i denna broschyr har 
verkligen visat ett stort engagemang och uttryckt vilken fantastisk känsla 
det är att dela upplevelsen att äga tävlingshäst tillsammans med många 
andra. Delad glädje är sannerligen mångdubbel glädje!

Inte minst när det handlar om våra fantastiska sporter med tävlings-
hästen som gemensam nämnare; trav och galopp när det är som allra bäst!

Travkompaniets framgångsrike Maharajah. Foto: Lars Jacobsson/Kanal 75.
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Att starta ett hästägarkonsortie

Har du funderingar på att starta ett konsortie där flera personer 
tillsammans har andelar i en eller flera trav- eller galopphästar?

Det finns många lyckade exempel på konsortier där delägarna uttryckt den 
speciella känsla det kan vara när man är flera personer som tillsammans 
äger en eller flera hästar. En social gemenskap kring hästen där man delar 
glädje, förväntan och spänning. Ofta med aktiviteter där man umgås med 
nya och gamla vänner, med eller utan hästen i fokus.

Men - det finns mycket att fundera över innan man startar ett konsortie.

T ex:
– Hur många andelar ska det finnas?
– Vad ska varje andel kosta?
– Vilka premisser ska gälla om ägandetid, när man vill avsluta etc?
– Vem ska sköta allt pappersarbete?
– Vem ska sköta ekonomin?
– Hur ser den skattemässiga och juridiska biten ut?
– Vem ska sköta informationen om hästen osv?
– Vem ska vara ”styrande”/beslutsfattare i konsortiet?
– Vem ska vara företrädare?
 Att vara företrädare innebär att man företräder ägarskapet i samtliga
angelägenheter inför förbund och sällskap (banor).  Företrädaren kan
antingen vara en fysisk eller juridisk person.

 Det är av stor vikt att alla delar
är genomtänkta och klara innan
man sätter igång.
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Administration och ekonomi

I de exempel som visas längre fram i broschyren har de flesta 
använt sig av kända företag som Easy KB och LRF Konsult till att 
sköta administration och ekonomi.

Detta är naturligtvis inte något måste. Har man en person eller annat fö-
retag att ta till hjälp är det självklart valfritt. 

Men de flesta som har erfarenhet av konsortieägande av trav- eller ga-
lopphäst har upplevt att det är väldigt mycket att hålla reda på - att faktu-
rera, administrera och styra över - när det finns många delägare. 

Dels brukar det ta upp betydligt mer tid än man räknat med, dels är det 
ofta krångligt och kan upplevas som osäkert för alla parter.

Med företag som Easy KB och LRF Konsult som är väl insatta i häst-
sport och konsortieägande blir den administrativa/ekonomiska biten enkel 
för alla inblandade. Allt är ”paketerat” enligt de avtal och villkor som stal-
let/ägarskapet har beslutat om från början.

Ovan nämnda företag sköter bl a:
– upprättande av avtal
– fakturering enl avtalet
– bokföring
– månadsredovisning
– momsredovisning
– deklarationsunderlag
– kontrollerar juridik och skattefrågor

Andelsägaren vet exakt vad som gäller, hur mycket han/hon behöver betala 
och under vilken tid ägandet gäller och hur man går tillväga om man inte 
vill vara med längre.

Väljer man ändå att sköta all administration själv är det viktigt att ta reda 
på så mycket som möjligt om andelsförfarande när det gäller sporthästar - 
och hämta tips och råd (fler än vi kan ge i denna broschyr) från andra som 
redan skaffat sig nödvändiga erfarenheter.
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Olika hästägarprojekt

På följande sidor ges en kortare presentation av några av de

hästägarprojekt undersökningen fördjupat sig i.

Tanken är inte att inbjuda till att bli andelsägare i just något av dessa 
projekt (även om det självklart är fritt fram att kontakta vederbörande). 
Tanken är att se dem som exempel på hur man kan göra och få egna idéer 
utifrån det.

Kanske har du som tränare, hästägare eller intresserad blivande häst-
ägare någon hobby, speciellt intresse, företag bakom dig, arbetskamrater 
eller annat som du tänker dig skulle kunna vara roligt och spännande att 
starta en hästägargrupp kring?

I de exempel som följer finns det t ex hästägargrupper som inriktar sig 
på välgörenhet, på enbart tjejer, på en dröm, ett särskilt lopp att vinna, en 
där man följer en unghäst hela vägen från auktion till start, m m, m m. 

Det finns hur mycket som helst om man tänker efter!
Säkerligen också hur många människor som helst ”därute” som skulle 

tycka det vore jätteroligt att få vara med i en hästägargrupp och känna sig 
delaktiga i någonting som passar just dem.
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Färjestadstravets hästägarmodeller 

Färjestadstravet driver 2012 med framgång tre olika ”stall” -  
Jobbhästen, Tjejhästen och Radiohästen - med syftet att engagera 
nya hästägare.

I samtliga modeller sköter ett konsultföretag - LRF Konsult eller Easy 
KB - all ekonomi och administration, upprättande av avtal, deklarations-
underlag, kontakter med skattemyndigheten m.m.

Initiavtagare till de olika ägarstallen har varit enskilda personer.
Färjestadstravet är delaktiga med olika kringarrangemang. Bl a har del-

ägarna bjudits på en årlig Kick Off i samband med säsongsstart, fri entré, 
gratis programblad och 10-15% rabatt på banans utbud av mat och dryck.

Färjestadstravet bistår även med organisation av övriga evenemang un-
der säsong, t ex buss och bordsbokning när hästen tävlar på andra banor.

Här ett exempel på hur det kan gå till att bilda ett hästägarkonsortie - 
från idé till genomförande (KB Jobbhästen):

Idén initierades av marknadsansvarig på Färjestadstravet, Johan Kemi, 
tillsammans med en god vän som jobbar på företaget Pictura.

•	 I oktober 2010 hölls ett första möte där de riktlinjerna drogs upp 
•	 Därefter 2 st möten med LRF konsult 
•	 1	st	telefonsamtal	till	försäkringsbolaget
•	 Under	mars	2011	såldes	samtliga	andelar	slut
• En styrgrupp bland ägarna utsågs - dessa röstade
 fram vilken tränare de ville samarbeta med
•	 Ett möte med tränaren, budget upprättades och
 tränaren fick därefter i uppdrag att välja ut en häst
 tillsammans med styrgruppen. 
•	 Hästen	Pearsall	Amount	köptes.	
•	 Den	1	april	var	officiellt	startdatum
•	 12 månaders löptid varav 1 månad för avveckling. 

Projektet löpte på väl och deras häst startade både skadefritt och fram-
gångsrikt.
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När 11 månader gått och projekttiden började gå mot sitt slut gjordes en 
undersökning bland delägarna om hur många som var intresserade av en 
fortsättning.

15 st av totalt 50 delägare valde att inte fortsätta. Inte för att de var 
missnöjda utan för att de från början beslutat att bara vara med i ett år. 

Hästen värderades och de 15 andelarna som valt att inte fortsätta av-
registrerades från kommanditbolaget. 

Projektet gick in i år 2, nu med 35 delägare/andelar. Dessa 35 behövde 
inte betala ny insats för år 2, då hästen sprungit in så mycket pengar att 
innestående medel räckte till för alla beräknade kostnader. Hästen har fort-
satt starta och vunnit flera lopp. 

Riskförklaring
Initiativtagarna är mycket noga med att poängtera att de under hela tiden 
varit väldigt tydliga med allt vad det innebär att äga travhäst inkl risker. 
Allt har förklarats mycket noga och skrivits in i avtalen. En tydlig plan har 
också funnits angående avveckling vid projektets slut.
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Jobbhästen
på Färjestadstravet

Samtliga andelar ägs av anställda på företaget Pictura i Karlstad. Ett kom-
manditbolag startades för detta syfte, KB Jobbhästen.

LRF Konsult sköter all ekonomi och administration inkl upprättande 
av avtal, deklarationsunderlag, kontakter med skattemyndigheten m m 
samt är även företrädare för kommanditbolaget. 

Jobbhästen består av 50 andelar och varje andel kostar 5.000 kr. Det är 
en engångskostnad som ska täcka alla kostnader det första året, inkl träna-
rens avtalade månadsavgift om 10.000 kr för träning, skoning, transporter, 
utrustning, enklare veterinärbehandlingar etc. Önskar tränaren fakturera 
mer, oavsett anledning, skall detta först godkännas av företrädaren. 

Häst: Pearsall Amount.

Admin.: LRF Konsult
Ekonomi: LRF Konsult
Ägarform: Kommanditbolag
Andelar: 50 st
Tid: 12 mån
Kostnad: 5.000 kr

Foto: Lennart & Urban Kihlman.

Foto: Lennart & Urban Kihlman.
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Tjejhästen
på Färjestadstravet

Ett annat stall som initierats av Färjestadstravet är Tjejhästen som lagts hos 
Easy KB i 100 andelar. 

Tränarna Björn och Olle Goop kontaktades med frågan om de hade en 
lämplig häst för ändamålet och de presenterade stoet Yum Yum. 

Delägarna betalar 300 kr i månaden varav 200 kr utgör träningsavgift 
och 100 kr avbetalning på inköpet av Yum Yum. När slutbetalning skett 
övergår de extra 100 kr till en budget för trevliga aktiviteter i framtiden.

Färjestadstravet har även här bjudit delägarna på organiserad Kick Off. 
Två entusiastiska delägare har tagit på sig ansvaret för att hålla kontakten 
med övriga i konsortiet, svara på frågor etc. Stall Goop har ofta bjudit in 
till stallvisning, utlottningar  m m. 

Häst:
Yum Yum

Admin.: Easy KB
Ekonomi: Easy KB
Ägarform: Kommanditbolag
Andelar: 100 st
Tid: Tills vidare

Kostnad: 300 kr mån. varav
200 kr utgör träningsavgift och 
100 kr avbetalning på inköpet av 
hästen. När hästen är betald går 
överskott till aktiviteter. 

Foto: Easy KB.
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Radiohästen
på Färjestadstravet

KN Radiohästen vänder sig till personer utan tidigare erfarenhet eller kun-
skap om trav.

Den marknadsfördes via den lokala radiostationen Karlstads Nya Radio 
som sänder programmet Travtimmen varje fredag.

Idén var att en 1-årig häst skulle inhandlas och stallas upp på Färjestads-
travets stallbacke för maximal tillgänglighet. Delägarna skulle erbjudas 
möjlighet att följa med hästens utveckling hela vägen samt lära sig om 
travsport under resans gång. 

Valet föll på Bella Ambrosia, ett sto född 2010 och hon sattes i träning 
hos Stig Sjögren.

Färjestadstravet ordnar förutom VIP-kvällar och stallbesök även utbild-
ningstillfällen för delägarna som följer med hästens utveckling, från inkör-
ning och skoning till premielopp och framtida starter. I augusti 2012 blev 
stoet godkänt i sitt premielopp.

Admin.: LRF Konsult
Ekonomi: Anna-Karin 
  Knight
Ägarform: Enkelt bolag
Andelar: 100 st
Tid: 20 månader
Kostnad: 250 kr mån.
  varav 100 kr går  
  till avbetalning av  
  hästen. Efter 10  
  mån. går
  överskott till
  aktiviteter och 
  samman komster.
  Liknande avtal
  som Jobbhästen.

Häst: Bella Ambrosia

Foto: Anna-Karin Knight.
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Stall Rosé
- tjejer och välgörenhet 

Stall Rosés idé är att äga en trav- och kanske även en galopphäst, 
på ett roligt och unikt sätt - och samtidigt göra en god gärning.

För Stall Rosé - som bara består av tjejer - handlar det inte bara om hästen 
och tävlandet utan även att ha roligt på vägen. Förutom stallträffar ordnas 
det olika medlemsaktiviteter som tjejkvällar med middag, vinprovningar, 
välgörenhetsauktioner m m.

Stall Rosé startade november 2011 av Emmelie Arneng, Emma Fällman, 
Linnéa Swartling, Sofie Sandström, Caroline Karlsson, Pernilla Sundling 
och Jennie Samuelsson.

Alla delägare får ett medlemsbevis, Rosa Kortet, som ger mellan 10-
25% rabatt hos sponsorer av olika slag. Sponsorerna får som motprestation 
marknadsföra sig på Stall Rosés hemsida och vara med på aktiviteter. 

Under 2012 äger Stall Rosé en häst, Freeze´Em, född 2011. Den är i dec 
2012 på unghästträning hos Mona Jacobsson och skall under våren 2013 
gå i professionell träning hos Malin Löfgren som också är delägare i stallet.

 

Välgörenhet är en viktig del av tanken bakom Stall Rosé. Här får Amelia Adamo ta emot en 
check på 100.000 kr för Bröstcancerfondens räkning. Foto: Adam Ström.
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Admin.: LRF Konsult
Ekonomi: Benny Johansson 
Ägarform: Kommanditbolag
Andelar: 100 st

Tid: T o m 2015-12-31
Kostnad: Gå med 1.500 kr 
  +moms, därefter 
  200 kr/mån

Stall Rosé är öppen för att utöka stallet med en galopphäst men då krävs 
ytterligare ca 50 delägare varav några med gedigen galoppkunskap som 
kan ta ansvar för galoppkommunikationen. 

I samband med Elitloppshelgen 2012 på Solvalla skänkte Stall Rosé 
100 000 kr till Bröstcancerfonden. Checken togs emot av Amelia Adamo 
vilket ledde till såväl positiv PR som att Amelia Adamo själv köpte andel 
i stallet. Pengarna som skänktes till Bröstcancerfonden hade fonderats i 
stallets kassa tack vare att uppfödaren inte tog ut någon stallhyra för första 
tiden när hästen gick kvar hemma på gården. 

Stall Rosé har också ett fadderbarn i Gambia. En tavla auktionerades 
ut för 10 000 kr och pengarna gick till projekt utomlands som arbetar för 
utsatta kvinnor. 

Emmelie Arneng med Stall Rosés Freeze’ Em. Foto: Adam Ström.

Häst: Freeze’Em
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Pride Racing Club
– Frankrike 

Sven Hanson och Carina Klingberg-Hanson har ett stuteri i      
Normandie, Frankrike, där de föder upp fullblodshästar. De har 
skördat stora internationella framgångar, bl a med stoet Pride 
som blev världens bästa galoppsto 2006.

När Pride gick till avel beslöt de några år senare att starta ett ägarkonsor-
tium; Pride Racing Club. 

Konceptet byggde på att 40 st andelar skulle äga 4 st av deras egenupp-
födda hästar under två år (t o m 3-års säsongen) och därefter avvecklas. För 
varje andel erlades en engångsinsats. Inga övriga månadskostnader skulle 
utgå under projekttiden.

Idén var att hästarna skulle få de allra bästa förutsättningar för träning 
och tävling. Eventuella framgångar och goda tävlingsresultat skulle öka 
värdet på stuteriets egna ston och dess framtida avkommor. 

Alla avtal upprättades av franska jurister och revisorer. I dessa reglera-
des även att en demokratiskt och inom konsortiet vald ”Advisory Board” 
skulle ha befogenhet att ta vissa beslut men alla större beslut, som fanns 
noterade i bolagsordningen, skulle röstas igenom av andelsägarna. Även 
förfarandet i samband med avvecklingen av hästarna fanns tydligt beskri-
vet i avtalen.

Den franska byråkratin visade sig vara både krånglig och dyr.  Tack vare 
framgångarna med hästarna, som alla vann lopp under projekttiden, och 
inte minst hästen Reliable Man - som vann det Franska Derbyt ”Prix du 
Jockey Club” 2011 – blev ändå projektet en ekonomisk framgång och 
lämnade ett överskott till andelsägarna. Majoriteten av de 40 andelarna 
har ägts av skandinaver men det finns även andelsägare i övriga Europa 
samt i Asien och Sydamerika. 

Carina Klingberg-Hanson har ansvarat för löpande information till an-
delsägarna, bl a i form av nyhetsbrev via e-post och Pride Racing Clubs 
hemsida.  Carina har också, för andelsägarnas räkning, planerat och orga-
niserat aktiviteter och gemensamma besök på olika tävlingsbanor runt om 
i Europa i samband med större tävlingsdagar. 
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Carina Klingberg-Hanson är noga med att poängtera att intresset för att 
vilja vara delaktig i Pride Racing Club initialt har varit den gemensamma 
målsättningen att kunna tävla med en delägd häst i det absoluta Euro-
peiska toppskiktet. Glädjen i att få närvara som hästägare i samband med 
tävlingsdagar som Prix de l’Arc de Triomphe i Frankrike och på Royal 
Ascot i England har varit mångas dröm och det har Pride Racing Club 
genom sin ambition lyckats uppfylla. 

Avslutningsvis; Carinas tre bästa råd för att lyckas med ett framgångsrikt 
hästägarprojekt:

 l Öppenhet

 l Information

 l Bra hästmaterial
  (vilket man i förväg aldrig kan veta
  helt säkert, men förutsättningarna
  ska i alla fall finnas).
 

Administration:
I Frankrike enl ovan
Hästar: 4 st 
egenuppfödda
Andelar: 40 st
Tid: T o m
hästarna är 3 år.
Kostnad:
Engångsinsats

Den franske derbyvinnaren Reliable Man gör här ett snabbjobb inför en av världens absolut 
största löpningar, Prix de l’Arc de Triomphe (Gr 1). Foto: PRC.
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Stall Skift
- sex olika modeller

Elisabet och Kent Carlsson har under en tid byggt upp en avelsverksamhet 
som drivs under namnet ”Stall Skift”. 

Namnet ”Skift” kommer från fastighetsbeteckningen på den gård som 
Kent och Elisabet har som bas för sin verksamhet. 

Förutom uppfödning av Skifthästar samt uppträning av unghästar och 
konvalescentträning jobbar de, tillsammans med Björn Frössevi, med att 
utveckla ägandet av travhästar genom olika konsortier samt upplevelser 
med koppling till travet. 

Exempel på upplevelser för samtliga ”Skift-konsortier” är den årligen 
återkommande resan till Frankrike med olika gemensamma aktivteter 
samt besök på Cagnes-sur-Mer banan och storloppet Grand Criterium de 
Vitesse. 

En annan återkommande aktivitet är stall Skift-dagen, en heldag för 
hela familjen med bland annat ponnytrav, lekar och avslutande gemensam 
middag. Ibland ordnas också enklare aktiviteter som stallbesök och pizza-
kvällar. 

Det viktiga är inte alltid innehållet utan att man faktiskt träffas – med 
eller utan häst. 

Här följer en kort presentation av Stall Skifts aktiva
konsortier 2012:

Fem Promille på Stället
30 andelar – 2 hästar 

Fem Promille på Stället är en av Stall Skifts största satsningar hittills på att 
kombinera glädjen och spänningen att vara hästägare med roliga aktivite-
ter vid sidan av travbanan. En av de andra aktiviteterna i bolaget är att som 
varje vecka spela ett gemensamt V75-system. Bolaget äger en häst, Kaxig 
Skift (f 2008) och har den fulla tävlingsrätten i Noomi Skift (f 2011). 
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Play Boys på Stället
14 andelar – 5 hästar

Play Boys på Stället är ett konsortie som har ambitionen att satsa mycket 
på upplevelser både med och utan koppling till själva hästägandet. 
Bolaget äger f n 3 hästar - Hiawatha Skift (f 2005), Igloo Skift (f 2006)
och Idefix Skift (f 2006) och leasar dessutom Korint Skift (f 2008) och 
Katitzi Skift (f 2008).

Tjejerna på Stället
38 andelar – 1 häst

Tjejerna på Stället är ett konsortie enbart för tjejer. Inom konsortiet ord-
nas träffar för delägarna minst två gånger per år. Vid träffarna är tanken 
att ha trevligt, umgås och följa den egenägda hästen i dess utveckling och 
samtidigt lära mer om trav, uppfödning, träning och tävling. 

I insatsen ingår dessutom en andel i det gemensamma bolags spelet, 
Dagens Dubbel varje lördag. Vinsterna används för att minska månads-
kostnader och i övrigt subventionera de aktiviteter som genomförs.  
Lördag den 16 maj 2009 föddes Tjejerna på Ställets häst Lurifax Skift. 

Alla Stall Skifts stall genomför tillsammans en rad aktiviteter, 
bl a den årligen återkommande resan till Frankrike

och den s k Stall Skift dagen. 

Stall Skifts Idefix. Foto: Karin Nilsson.
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Next Generation på Stället 
20 andelar – 1 häst

Electra Skift är Stall Skifts hittills mest framgångsrika uppfödning, med 
vinsten i svenskt Trav Oaks 2005 som främsta merit. Konsortiet Next Ge-
neration på Stället är bildat runt Electras första avkomma, Metallica Skift. 

Allt Ska Bort på Stället
12 andelar – 1 häst

Konsortiet Allt ska bort på Stället bildades runt Heartbreaker Skifts första 
avkomma, Mistral Skift. Efter att ha klarat sitt premielopp som 2-åring 
skadade sig Heartbreaker och kunde aldrig starta. 

Snyggast på Stället
15 andelar – 1 häst

Konsortiet bildades i samband med en av de årligen återkommande re-
sorna till Frankrike då man bestämde sig för att köpa Electra Skifts ofödda 
föl efter Zola Boko, det blev ett litet sto som föddes den 18 maj 2012.

Stor glädje efter Stall Skifts Electra Skifts Oaks-seger 2005. Foto: Mia Törnberg.
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Stall Skift tillämpar ett upplägg som är mycket likt Easy KB:s. I botten 
finns samma kommanditbolag och Stall Skift är komplementär. Kent 
Carlsson är företrädare för samtliga konsortier, utom Tjejerna på Stället, 
gentemot Svensk Travsport (ST).

Man har anlitat en administrativ partner som sköter allt avseende av-
tal, ekonomi etc. I varje konsortie görs ett månadsbokslut och därefter 
debiteras den faktiska kostnaden respektive delägare. Dock finns det i alla 
konsortier ett maxbelopp som ”tak” för månadskostnaden per andel. 

Information till delägarna sker dels genom veckobrev per mail, dels i 
samband med telefonkonferenser som varje konsortie har varannan må-
nad. Inför varje telefonkonferens skickas information ut till deltagarna om 
eventuella förändringar eller större händelser som är på gång. 

Björn Frössevi, som är en av grundarna till Stall Skifts konsortieverk-
samhet, vill lyfta fram ett par saker som han efter många års erfarenhet 
anser är särskilt viktiga om man vill lyckas med ett hästägarprojekt:

l	 Information, information och information!

l	 Underskatta inte arbetet med administration, ekonomi
 och redovisning. Anlita professionell hjälp. 

l	 Aktiviteter för delägarna. Det finns ett stort sug efter upp-
 levelser,  både med och utan hästanknytning. Det viktigaste är  

 inte alltid vad aktiviteten innehåller utan att den äger rum. 

l	 Social samvaro
 Det finns många människor som längtar efter att berika sitt
 sociala liv. Att umgås kring ägande av en trav- eller galopphäst  

 kan ge förträffliga tillfällen till sociala kontakter, både för att
 knyta nya kontakter och umgås med människor man redan
 känner. Det gäller att komma på ett sätt att nå ut - både till stora  

 allmänheten och till redan befintliga hästägare.
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Breed your own racehorse

Idén, som väckts inom svensk fullblodsavel, går ut på att engage-
ra hästsportintresserade hela vägen från betäckning av stoet till 
dess avkomman slutfört sin 3 eller 4 års säsong på tävlingsbanan. 

Stona skulle stationeras i Skåne respektive Mälardalen för att på ett så 
bra sätt som möjligt täcka upptagningsområdena mellan de skandinaviska 
galoppbanorna. 

År 1 köps två dräktiga ston, den ena i England och den andra i Sverige. 
Det engelska stoet stallas upp i England och fölar där, betäcks om och reser 
sedan till Sverige med fölet vid sin sida. Alla hästar försäkras för att kunna 
ersättas vid en ev förlust. Planen är att betäcka stona tre år efter varandra. 
Eventuellt avvecklas någon avkomma varje år för att minska de löpande 
kostnaderna. 

Projekttiden är tänkt till fem eller sex år och konsortiet ska bestå av 100 
andelar och administreras av LRF Konsult eller Easy KB. En startavgift för 
att täcka inköpen av hästarna och därefter en fast månadsavgift som ska 
inkludera en viss buffring av pengar för framtiden då avkommorna succes-
sivt ska sättas i proffsträning, anmälas till större lopp osv. Avtalen ska noga 
reglera beslutsordning inklusive förfarande i samband med ev. förlust av 
häst och/eller avveckling.

En mycket viktig pusselbit är att det finns en grupp inom konsortiet 
som ansvarar för information och evenemang. Denna grupp ska gärna 
bestå av minst tre personer från såväl Stockholm som Göteborg och Mal-
mö. Evenemangen skulle med fördel kunna samordnas med Svenska Full-

blodsavelsföreningen (SFAF) och deras 
medlemsaktiviteter som i dag består 
av studieresor, seminarier och gemen-
samma träffar i samband med storlopps-
dagar på de svenska galoppbanorna. 

Admin: Easy KB/ 
LRF Konsult 
Ägarform:  
Kommanditbolag
Andelar: 100 st
Startkostnad: Ca 

4.000 kr
Mån: Ca 300 kr
Tid: 5 - 6 år
Kostnaderna är 
preliminära/ ses 
som exempel.Foto: Helena Mansén.
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Kriteriedrömmen 

Solvalla har startat ett projekt  - Kriteriedrömmen - som omfattar 
två stall med 100 andelar vardera - Sportstallet och Bloggstallet. 

Här en sammanfattning om vad Kriteriedrömmen går ut på:
l Etapp 1: Utmaning - Upp till tre lag antar utmaningen att   

 bilda ett hästägargäng bestående av totalt 100 personer.
 Deadline: 26 september.
l Etapp 2: Uppdraget - Parallellt med Utmaningen pågår   

 uppdraget att hitta en tränare på Solvalla som har ett öga för   
 hästar och kan peka ut en blivande stjärntravare på den stundande  
 Kriterieauktionen.

l Etapp 3: Budgivningen - Om laget lyckas med Etapp 1 och 2
 stundar budgivning på Kriterieauktionen. En häst ska köpas in
 och drömmen ska inledas.
l Etapp 4: Kriteriedrömmen - Drömmen är närvarande i
 varje hästägare. I två år ska hästen tränas och förberedas för det 
 största loppet för 3-åriga travhästar – Svenskt Travkriterium 2014.

2011 föddes 3 268 travhästar men bara tolv kommer att nå ända till Kri-
teriet. Bakom Kriteriedrömmen står Stockholms Travsällskap i samarbete 
med Easy KB som administrativ partner.

Admin: Easy KB 
Ägarform: Kommanditbolag
Andelar: 100 st
Kostnad: 1.590 kr/1.290 kr
 därefter
 180-200 kr/mån.

Bloggstallets auktionsåring - Kriteriedrömmen.

Svenskt Kriterium 2012. 
Foto: Lars Jacobsson/Kanal 75.
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Fellowship Racing

År 2010 startade Mårten och Jesper Kask företaget Fellowship 
Racing AB med målsättningen att erbjuda andelsägande i galopp-
hästar av hög kvalitet. 

I konceptet ingick att gentemot alla andelsägare erbjuda en hög servicegrad 
i form av kontinuerliga träningsrapporter, kundevent, gemensamma mid-
dagar, upp- och eftersnack i samband med hästarnas starter m m. Som 
administrativ partner valde man Easy KB. 

I dag har Fellowship Racing totalt 8 st tävlingshästar, fördelade hos två 
professionella tränare på Täby Galopp utanför Stockholm, Patrick Wahl 
och Roy Arne Kvisla. Dessutom ingår 3 st avelsston och man räknar med 
att bilda nya konsortier kring avkommorna vartefter det blir aktuellt att 
sätta dessa i professionell träning. 

Alla tävlingshästar är uppdelade i 20 andelar. Delägaren betalar först 
en startavgift som motsvarar andelen av den totala anskaffningskostna-
den. Därefter utgår en månadsavgift som faktureras löpande i efterskott 
via Easy KB. Som riktlinje för hur stor månadsavgiften beräknas bli per 
häst anges ett snitt som räknats ut under de två första verksamhetsåren;     
1.400 kr/månad per 10% ägarandel. I månadsavgiften ingår ”allt”; trä-
ningsavgift, skoningar, anmälningsavgifter, transporter, ryttararvoden etc.

En av Fellowship Racings framgångsrika hästar - Saving Kenny vid seger i oktober 2012 med 
sina andelsägare och tränare Roy A Kvisla. Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp.
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Alla är välkomna att bli delägare via Fellowship Racing. Främsta målgrup-
pen hitills är tidigare galopphästägare som varit borta från sporten ett tag 
men blivit intresserade av att komma tillbaka samt travintresserade som 
fått upp ögonen för galoppsporten.

Fellowship Racing är noga med att framhålla att man vill äga hästar som 
vinner lopp. Stor vikt läggs vid att hitta individer som har bästa förutsätt-
ningar att lyckas på tävlingsbanan; bra härstamning, exteriör och effektivt 
rörelsemönster. Matchningen sker alltid med målsättningen att respektive 
häst skall vinna så många lopp som möjligt. Skulle hästen pga skada el-
ler andra problem inte kunna starta och vinna lopp, väljer man hellre att 
snarast avveckla den för att minska de löpande kostnaderna för delägarna. 
En delägare i Fellowship Racing ska kunna känna att den får valuta för 
pengarna. 

Vidare väljer man att samarbeta med professionella tränare som är 
kundorienterade och erbjuder god dialog med företrädarna för Fellowship 
Racing och har viljan att aktivt medverka till löpande information, kund-
events och konsortieträffar. 

Jesper Kask ansvarar för informationen till andelsägarna, via hemsidan 
och nyhetsbrevet som regelbundet skickas ut per e-post.

Flera gånger om året anordnas organiserade träffar; grillkväll, julbord, 
säsongs Kick Off och säsongsavslutning. 

De tre viktigaste nycklarna till framgång enligt Fellowship Racing samman-
fattar Jesper Kask på detta sätt utifrån sina erfarenheter:

l Hästvalet – lägg största vikt vid att från början hitta rätt individ  
 som har de bästa förutsättningarna att lyckas på tävlingsbanan. 

l Samarbetspartners – välj i alla sammanhang yrkesskickliga
 människor som du har det största förtroende för.
l Kundservice och information – alla andelsägare ska alltid
 känna sig både delaktiga och engagerade.
 

Admin: Easy KB 
Ägarform:  Kommanditbolag
Andelar: 20 st

Kostnad: Startkostnad motsv. 
hästens anskaffn.kostn. per andel
Månadskostnad: I genomsnitt
c:a 1.400 kr per 10% andel
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Tips och råd

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de fem viktigaste råden till de  
som vill starta ett hästägarkonsortie är:

	 l	 Klar struktur från början
	 l	 En tydlig begränsning i tid och/eller kostnad 
	 l	 Löpande information till delägarna
	 l	 Någon som sköter administration och ekonomi
	 l	 Ordna trevliga kringaktiviteter och sammankomster
 
Även LRF Konsult vill poängtera vikten av information till delägarna som 
enligt deras erfarenhet är helt avgörande för att ett hästägarprojekt ska 
lyckas. 

Därför, bra att tillsätta en insatt person att sköta detta - helst en person 
som har intresse av att fotografera, blogga och/eller sköta en hemsida och/
eller Facebookgrupp. Det är mycket 
viktigt att hela tiden hålla delägarna 
uppdaterade på vad som händer, 
inte minst under tävlings- och kan-
ske också träningsuppehåll. 

Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp.

Delad glädje är mångdubbel glädje!
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Källor och kontaktinformation

Svensk Travsport
Vx 08-627 21 20 
www.svensktravsport.se

Svensk Galopp
Vx 08-627 20 00
www.svenskgalopp.se

HNS
Vx 08-627 20 00 
www.nshorse.se

Kriteriedrömmen
Emmelie Arneng, 08-635 90 15
Projektledare, Solvalla
http://kriteriedrommen.se/

Stall Skift
Björn Frössevi 0733-360 603
www.stallskift.se

Färjestadstravet
Johan Kemi, 054-29 20 00
www.farjestadstravet.se
 
Stall Rosé
Emmelie Arneng, 0707-666 774
www.stallrose.se

 
Fellowship Racing
Jesper Kask, 076-042 91 24
www.fellowshipracing.se

Breed your own Racehorse
Jessica Long, 0708-64 88 24
www.longracing.se

Pride Racing Club
Carina Klingberg-Hanson
carina@klingberghanson.com
(www.prideracingclub.com,
t o m mars/april 2013)

Easy KB
Folke Forsmarker, 018-124 004
www.easykb.se
 
LRF Konsult
Mats Norberg, 0611-289 33
Anna-Karin Knight, 0533-691 930
www.lrfkonsult.se
 

Utgiven av Svensk Travsport och Svensk Galopp i samverkan.
Idé och textsammanställning: Elisabeth Oldengren
Layout och prepress: Spritz Media, Sollentuna
Illustrationer: Helena Mansén, helena@spritzmedia.se
Tryck: Åtta.45, Solna, 2012.
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Lycka till!

Vi ses i vinnarcirkeln


