
H ans "Hasse" Backe började sin 
tränarkarriär i början av 80-ta-
let och har jobbat med flertalet 
fotbollslag, i sex olika länder. 

Både klubblag och landslag. Allt sedan Has-
se slutade jobba som tränare, har han tagit 
plats i TV-rutan som expertkommentator. 
Förutom fotbollen har han ett brinnande 
intresse för travsporten, vilket bland annat 
tar sig uttryck i ett gäng delägda hästar, 
styrelseuppdrag i Solvalla och nu även 
uppdraget som mentor i ATG Talang. 

– Min grej handlar om att bygga lag. 
Som travtränare har du ett team som 
både består av anställda, hästägare och 
sponsorer – och alla de här relationerna 
måste fungera. Ett viktigt arbete där jag 

vågar påstå att jag har en stor erfarenhet 
att bidra med och jag tror att travsporten 
skulle må bra av lite lagidrottstänk.  

Utvecklingsprogrammet ATG Talang vän-
der sig till aktiva i trav- och galoppsporten 
som spås en lång framtid i sporten. 

– Ett mål för mig är att de här deltagarna 
ska bli trygga i sina satsningar, och trygga i 
sitt beslutsfattande. Jag vill hjälpa deltagar-
na att hitta de där detaljerna som kan göra 
stor skillnad för deras satsning, säger Hasse.

I utvecklingsprogrammet är det mindre 
fokus på prestation och resultat, och 
större fokus på den långsiktiga utveckling-
en av verksamheten. Deltagarna ska ges 
förutsättningar till en Iång, hållbar och 
framgångsrik karriär. I rollen som mentor 

är Hasse Backe dels med på de tre obli-
gatoriska träffarna som anordnas under 
året, dels kommer han att vara tillgänglig 
för deltagarna däremellan. 

– Jag vill addera både kunskap och 
verktyg som gör att deltagarna kan bygga 
sin verksamhet på ett stabilt fundament. 
De bästa lagen, eller teamen, är de som har 
de starkaste fundamenten. De faller inte 
lika långt när det kommer en svacka, utan 
ligger ständigt på en hög nivå och det här 
är något som jag gärna vill vara med och 
bidra till, avslutar Hasse. 

”Det bästa  
   teamet vinner”

Med över 30 års erfarenhet av att bygga fotbollslag, 
och ett hjärta som klappar hårt för travsporten, 
har Hans ”Hasse” Backe antagit rollen som mentor 
för det nya utvecklingsprogrammet ATG Talang. 

      VILL DU 
 BOOSTA DIN  
      SATSNING? 

BÄSTA SPELARE JAG 
TRÄNAT: Thierry Henry

VARFÖR: Hans intellekt, och 
hans seriositet i förberedelser 
inför både träningar och 
matcher. Han var alltid otroligt 
väl förberedd, vilket även 
”smittade av sig” till övriga 
spelare i laget. 

HASSES HÄSTAR: Incentive 
(Marcus Melander), Gardner 
Shaw och Terrain Avoidance 
(Jörgen Westholm), Playing 
Trix (Reijo Liljendahl), Esposito 
(Timo Nurmos), Andelskungen 
To (J-O Persson). Backe, 
Granqvist och Bootsman har 
även betäckt Grace Boko och 
Juliane Boko med Greenshoe.  

HASSE  BACKE:

I sju år har ATG möjliggjort Svenska Ridsportförbundets 
utvecklingsprogram ATG Talang, där ryttare med mästerskap i 
sikte får kunskap och stöd under ett år. Nu vill vi forma ett lika 

framgångsrikt utvecklingsprogram för trav- och galoppsporten. 
Den 1 oktober – 1 november är ansökningsperioden öppen. 

Under ett år får sex deltagare (fem från 
travsporten, en från galoppsporten) stöd och 
kunskap för framtiden. I satsningen ingår ett 
mentorskap, individuellt ekonomiskt stöd samt tre 
avsuttna, obligatoriska träffar. 

VEM KAN SÖKA? 
Kuskar, montéryttare, jockeys eller tränare. Ålder 
25 – 35 år. Det är viktigt att du är självständig i din 
satsning, det vill säga att du har en egen rörelse 
och inte är anställd. För att ta plats i satsningen ska 
du vara på en så pass hög nivå, att du platsar i de 
högsta divisionerna i din sport.  Utvecklingsbarhet, 
inställning och personlig profil väger tungt. 

UPPLÄGGET I KORTHET
Tre obligatoriska träffar, varav den första 
träffen är 17 – 18 november (Sundbyholm / 
Solvalla). Utöver resursteamet kommer även 
experter på olika områden att vara med och ge 
kunskap, inspiration och stöd inom områden som: 

hästvälfärd, konsten att forma ett framgångsrikt 
team, arbetsmiljö och ledarskap, sponsring och 
samarbeten, etik och moral, kommunikation och 
sociala medier, medieträning, fysträning, kostlära 
och idrottspsykologi.

ANSÖKAN
Skriv ett kort personligt brev där du beskriver vem 
du är, hur din satsning runt hästarna ser ut idag och 
på vilket sätt du tror att detta program skulle hjälpa 
dig att utvecklas. Bifoga en bild till brevet. Ansökan 
ska vara inne senast 1 november 2020 och de som 
har antagits meddelas senast den 6 november. 
Observera att du måste kunna närvara den 17-18 
november, då den första träffen anordnas. Brevet 
skickas via mejl till cecilia.wallin@atg.se. 

RESURSTEAM
Ansvarig projektledare, Cecilia Wallin, ATG 
Kommunikation och PR, Jessica Ortiz Bergström
Mentor, Hans ”Hasse” Backe 

 ”Jag tror att 
travsporten skulle 

må bra av lite 
lagidrottstänk.”

I SAMARBETE MED ATG TALANG


