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Att se tillbaka på året 2020 kommer alltid att 
vara speciellt. För det var ett extremt år på alla 
sätt. Covid 19-pandemin har påverkat en hel 
värld i grunden och travet var självklart inget 
undantag. Men vi kan ändå se tillbaka på ett år 
där travsporten trots alla tänkbara motgångar 
lyckades gå stärkta in i 2021. 
 
Det var i mars 2020 som vi, och resten av världen, på 
riktigt förstod hur allvarlig situationen med det nya coro-
naviruset faktiskt var. I en unik situation var alla tvungna 
att utifrån ständigt föränderlig information fatta beslut 
om hur just de skulle agera. Torsdagen den 12 mars 
beslutade Svensk Travsport att stänga ned banornas pub-
likutrymmen och stallbackar. Travets publikfester uteblev 
och läktarna ekade tomma. Hästägarna fick inte se sina 
hästar tävla på plats. Många travbanor tvingades att ta 
tuffa beslut för att anpassa sina verksamheter och dra 
ned på personal. Vår ungdomssport blev också lidande 
med inställda ponnytravtävlingar till följd av hårda 
restriktioner. 
 
Dock kunde vi genom att hantera våra tävlingar som 
strikta arbetsplatser där endast personer med en uttalad 
arbetsuppgift fick tillträde kunde travsporten fortsätta att 

ETT SPECIELLT ÅR DÄR TRAVSPORTEN ÖVERVANN ODDSEN
arrangera tävlingar på ett säkert sätt. Svensk Travsport 
följde under hela året samtliga rekommendationer och 
riktlinjer från myndigheterna. Men det var en balansakt 
att klara av att ta ansvar för minskad smittspridning 
och samtidigt hålla igång en verksamhet som påverkar 
tusentals personers och småföretagares liv på olika sätt. 
Att fortsätta tävla under säkra former var också att ta ett 
samhällsansvar. Och vi lyckades. 
 
Tack vare ett fantastiskt och gemensamt arbete av per-
sonal på banorna, hästägare, tränare, kuskar, hästskötare 
och resten av alla inom travsporten kunde vi snabbt och 
framgångsrikt ställa om och hålla igång vår verksamhet 
på ett så säkert sätt som möjligt och på samma nivå som 
planerat. 
 
Många har upptäckt travsporten
Pandemin är givetvis en stor tragedi på både lokal och 
internationell nivå. Nästintill alla andra sporter valde 
under olika perioder att ställa in sin verksamhet vilket 
ledde till att många hittade till travsporten och upptäckte 
vilken mångfacetterad sport det är. Genom travets stora 
exponering digitalt och i tv har alla intresserade kunnat 
följa tävlingarna och tittarsiffrorna för travets tv-sändnin-
gar har ökat markant. 
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En ekonomi i balans
En konsekvens av flera inställda sporter och det ökade 
intresset för travsport var också att spelet på trav ökade 
kraftigt. Svensk Travsports dotterbolag ATG såg en 
stor tillströmning av kunder och omsättningen steg till 
rekordnivåer. För Svensk Travsports del innebär det här 
att vi kommer att kunna sanera vår ekonomi och hantera 
sportens stora underskott och skulder. En ekonomi i 
balans ger även utrymme till att kunna vara lite mer of-
fensiva under 2021 med riktade satsningar.
 
Ett historiskt trendbrott
Travsportens gemensamma utvecklingsarbete knyts 
sedan några år tillbaka runt dokumentet Pegasus och 
dess elva konkreta mål mot ett önskat läge. I år har ett 
särskilt fokus riktats mot ungdom och bredd. Förbundet, 
travsällskapen och basorganisationerna har arbetat med 
verksamhetsplaner som tar utgångspunkt i samma över-
gripande mål. Ett omfattande arbete med benchmarking 
av alla landets travbanor gav också viktiga insikter och 
visade tydligt på vikten av att arbeta tillsammans och 
samlat. Inte minst när det gäller ekonomi och hållbarhet.
 
Efter flera decennier av vikande siffror gällande aktiva 
och hästar i träning kunde vi under 2020 äntligen se 
en antydan till trendbrott. Siffrorna viker inte längre 
utan stiger så smått uppåt. Trots något färre lopp har de 
svensktränade hästarna samt kuskar och ryttare gjort fler 
starter än förra året. Fler hästar startar också i varje lopp.
 
Travskolorna har på grund av restriktioner för att minska 
smittspridningen erbjudit en varierad undervisning, men 
ändå har det utbildats fler unika elever än vad skolorna 
gjorde motsvarande period 2019. Det är imponerande 
och ett bevis på att intresset för att delta i travsporten ser 
ut att kunna öka.
 
Sporten återigen i fokus
När spelmarknaden omreglerades inför 2019 och 
sporten och spelet separerades blev det tydligt att Svensk 
Travsport fick ett större ansvar för hela travsporten, 
både rent praktiskt med ekonomi och styrning men 
också för att utveckla sporten. Under 2020 sattes också 
extra fokus på att ta oss an och arbeta med travsportens 
långsiktiga utmaningar. Svensk Travsport genomförde 
en omfattande kvantitativ och kvalitativ marknadsunder-
sökning under senare delen av 2020. Den bekräftade och 
konkretiserade många av de barriärer som finns för att 
travsporten ska kunna utvecklas och växa. 
 
Travet har under en längre tid befunnit sig i en gigantisk 
strukturomvandling men där konsekvenserna av denna 
omvandling inte blivit tydliga då vi ”skyddats” av den 
organisatoriska och ekonomiska sammanvävningen med 
ATG. I och med separationen från ATG har strukturom-
vandlingen blivit tydligare och därmed behovet av stora 
omställningar. 
 
En viktig insikt från det arbete som gjordes under året är 
att sporten behöver lyftas fram tydligare och 2020 inled-
des ett varumärkes- och kommunikationsarbete som 

kommer att synas i aktiviteter och kampanjer 2021 och 
framåt.
 
Ny organisation för en ny tid
Organisationsutredningen som initierades 2019 har varit 
i fokus även under 2020 och medlemsorganisationerna 
har under hösten genomfört Rådslag för att diskutera 
travsportens framtida struktur och organisering. Det 
finns en bred samsyn inom travsporten om att vi på olika 
sätt behöver anpassas till de nya utmaningar vi står inför. 
För att nå våra mål och för att sporten ska kunna utveck-
las i takt med samhället behöver vi kunna kraftsamla. 
Genom att kombinera gemensamma processer och stöd 
ihop med att utveckla det lokala engagemanget hos 
aktiva och andra intressenter inom travet kan vi tillsam-
mans öka vår attraktionskraft. Travet besitter en enorm 
kraft som behöver kanaliseras på ett nytt sätt för att få 
mesta möjliga utväxling. 
 
Även förbundsverksamheten behöver utvecklas och 
moderniseras. Inför och under 2020 genomfördes ett 
antal organisatoriska förändringar både effektiviseringar 
inom administration men också förstärkning inom bland 
annat området hästvälfärd. Ärendet med Propulsion, där 
Elitloppsvinnaren upptäcktes vara nervsnittad, satte fing-
ret på att Svensk Travsport behövde genomföra en rad 
olika åtgärder för att bland annat kvalitetssäkra interna 
processer och säkerställa systemstöd och behörigheter. 
Organisatorisk förstärkning sker bland annat genom att 
en chefsjurist nu rekryteras och nyligen tillsattes en ny 
utredningschef som också går in som chef för avdelnin-
gen för hästvälfärd. 

Hoppfullt efter utmanande år
Trots, eller kanske tack vare, alla utmaningar under 2020 
känner jag stor hoppfullhet inför 2021. Beslutsamheten 
att klara pandemins alla prövningar har varit impon-
erande och vittnar om att det finns ett stort ansvarsta-
gande och genomförandekraft hos travsportens alla en-
gagerade människor. Den svenska travsporten är fortsatt 
framgångsrik och jag är övertygad om att vi kommer 
fortsätta hålla ut och vara redo när pandemin bekämpats. 
Vi väntar alla på den dagen då samhället äntligen öppnar 
och vardagen inom travsporten återgår till det normala. 
Travsportens vision om att vara världens bästa travsport 
som är tillgänglig för alla med hästen i centrum är fort-
satt lika aktuell. Vi har en fantastisk sport och vi vill bli 
fler. Även om det kvarstår många utmaningar att hantera 
har vi också fantastiska möjligheter, kanske större än 
någonsin. 
 
Jag tycker att den svenska travsporten under 2020 har 
varit ett lysande exempel på hur man genom tydlighet, 
beslutsamhet och gemensamma ansträngningar kan ta 
sig an vilka utmaningar som helst. När hela travsporten 
arbetar tillsammans med gemensamma mål blir vi oer-
hört starka. 
 
Maria Croon
VD

Svensk Travsport 
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SVENSK TRAVSPORTS AVELSAVDELNING
Nu vet vi var vi står och kan besluta om var vi ska.

Avelsavdelningen bygger på att Svensk Travsport är av staten bemyndigad som stamboksförande organisation för travhästar. Avdelningen 
hanterar därvidlag bland annat fölregistreringar, identifiering, signalement och märkning av hästarna, namnärenden, ägarskiften, pseudonymer 
och personregistrering. Avdelningen handhar även in och utförsel till stamböckerna, så kallade definitiva importer och exporter. 

Antalet betäckta ston varje år är en värdemätare på 
marknaden och utgör också grunden till de hästar som 
ska tävla på våra banor om några år. Färre betäckta ston 
resulterar med ett antal års fördröjning i ett mindre 
underlag för både tävlingar och spel. De tävlingshästar 
som finns på våra banor i dag är resultatet av gårdagens 
avelsarbete och de kommande fölen har en omfattande 
påverkan på framtidens travsport.
 
Fler betäckta ston och fler ston per hingst
2020 års betäckningssiffror visade en glädjande ökning 
av antalet betäckta varmblodsston med 209 ston till 4 
642 jämfört med föregående års 4 433. Dessutom ökade 
antalet betäckta ston med i Sverige uppstallad hingst 
från 24 till 31, vilket är det högsta antalet sedan 2010.
 
Likaledes ökade antalet betäckta ston för kallbloden 
något (+22) under 2020 och nådde 652 ston. Även för 
kallblodsstona ökade betäckningarna med i Sverige 
uppstallade hingstar. Båda raserna räknar betydligt 
fler betäckta ston än under bottenåren 2012–2014. 
En något överraskande och mycket positiv utveckling 
under ett år som inte varit något annat likt på grund av 
Covid19-pandemin.
 
– Travaveln är och har blivit allt mer global och fler 
varmblodsston betäcks utanför Sverige. Till stor del 
beror det på att svenska uppfödare etablerat sig utom-
lands för att få tillgång till flera mycket attraktiva avels-
hingstar, framförallt franska. Den svenska travsportens 
konkurrenskraft med förhållandevis höga prispengar 
och många öppna lopp gör också uppfödning av svenska 
hästar mer attraktiv att satsa på, säger Svensk Travsports 
avelschef Christina Olsson. 
 
Travaveln i förändring
Svensk uppfödning och den svenska hingstparken har 
kommit allt mer i fokus under senare år. De mest pop-
ulära och bästa varmblodshingstarna utgjordes under 
många år främst av amerikanska och franska hingstar. 
Något som förändrats under senare år och de första 
svenskfödda elithingstarna Raja Mirchi och Maharajah 
som utnämndes 2018 utgjorde något av ett trendbrott. 
Svensk travavel har utvecklats från att i första hand vara 

en importerande nation av avelshästar och avelsmaterial 
till även att bli en exporterande, vilket är ett resultat av 
de stora avelsframsteg som gjorts i Sverige.
 
Den här utvecklingen fortsatte även under 2020 och av 
tre fullbokade varmblodshingstar var två svenskfödda. 
Readly Express och Maharajah lockade båda 150 ston 
och de var också mycket eftertraktade utanför vårt lands 
gränser. Maharajah var en av världens mest använda 
avelshingstar 2020. Den tredje fullbokade hingsten var 
passgångarstammade Googoo Gaagaa och representerar 
lite udda blod. Han liksom de populära S.J.’s Cavair 
och två söner till honom utgör en liten scenförändring 
i avelns blodslinjer, som annars domineras av två stora 
avelsgiganterna Muscle Hill och Ready Cash.
 
I kallblodsaveln dominerar blod från Elding stort och 
även om generationsskiftena gör att hingsten kommer 
allt längre bak i stamtavlorna. Dominansen är så stor, 
tillsammans med den under året döde Järvsöfaks, att 
inavelsfrågorna är mycket viktiga att beakta för rasens 
framtid. Något som det också tagits fasta på i den för 
rasen gemensamma svensk-norska avelsplanen. 
 
Utveckling med framtiden i fokus
– En ny modell för uppfödarpremier har tagits fram och 
gäller från och med 2021. De nya reglerna innebär en 
anpassning till en mer internationell travsport och avel 
där uppfödarpremierna knyts på ett mycket tydligare 
sätt till att svenskfödda hästar ska bidra till det svenska 
tävlingssystemet och den svenska travsporten, säger 
Christina Olsson.
 
Bakgrunden till förändringen är en tydlig utveckling hos 
utländska uppfödare att registrera sin häst som svensk-
född - trots att hästen varken är född eller uppväxt i vårt 
land - med syftet att kunna få ut framtida uppfödarpre-
mier från Svensk Travsport. Att fölungar transporteras 
fram och tillbaka till Sverige i transportbussar och 
flygplan för att få stämpeln ”svenskfödd i passet”, är allt 
mindre klokt ur hästvälfärds-, miljö- och rent ekono-
miska perspektiv. 
 
Det är positivt att många utlandsstationerade uppfödare 
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Nu vet vi var vi står och kan besluta om var vi ska.

“Travaveln är och har 
blivit allt mer global.
Den svenska trav sportens 
konkurrenskraft med 
förhållandevis höga 
prispengar och många 
öppna lopp gör också upp-
födning av svenska hästar 
mer attraktiv att satsa på.”

vill föda upp svenskfödda hästar. För att dessa ska få till-
godoräkna sig svenska uppfödarpremier, är villkoret att 
hästen ska produceras för den svenska marknaden, tävla i 
svenska lopp och internationella Grupp I- och STL-lopp. 
 
Så här blir uppfödarpremierna 2021
– Från och med 2021 erhåller svenskfödda hästar som 
tidigare uppfödarpremier i samtliga svenska lopp enligt 
samma fördelning som gällt sedan 2014 och det blir inga 
förändringar överhuvudtaget för kallblodstravarna. Den 
nya modellen för uppfödarpremierna har arbetats fram i 
ST:s avelsråd i samverkan med ASVT och i dialog med 
den särskilda arbetsgrupp för svenskfödd-begreppet 
som bildades i samband med ASVT:s årsstämma, säger 
Christina Olsson 
 
Uppfödarpremierna för varmblodstravare från och med 
2021:

•  2–4-åriga hästar, 20 procent för lopp i Sverige samt 
STL och grupp-I inom EU/EES länder

•  5–7-åriga hästar, 10 procent för lopp i Sverige samt 
STL och grupp-I inom EU/EES länder

• 8-åriga och äldre, 10 procent men endast STL lopp 
och grupp-I lopp inom EU/EES länder

• Premielopp för tvååringar, 20 procent
• För premiechansade hästar utgår 30 pro-

cent på grundbeloppet och 20 procent på 
premiechansningsbeloppet

•  Inga förändringar för kallblodstravarna.
 
Succé för Breedly
Utvecklingen av den digitala avelstjänsten Breedly.
com, som nu funnits några år har fortsatt. Under 2020 
har siten kompletterats med data från Norge, vilket gör 
att den nu är heltäckande rörande kallblodstravarna. 
Breedly har även kompletterats med resultat, förbättrade 
funktioner och arbetet med att utveckla och förbättra 
sidan pågår kontinuerligt. Antalet besökare på sidan 
ökar också hela tiden och har fördubblats två år i rad de 
senaste åren.
 
Det forskningsprojekt rörande kallblodstravare 
(Mapping performance, genetic varation and health in 

Coldblooded trotters) som nu är avslutat, fick under 
året pris som bästa hästforskningsprojekt. En grupp 
forskare från SLU i Sverige respektive Norges miljö- och 
biovetenskapliga universitet har genomfört projektet i 
dialog med näringen och avelsavdelningen. Flera olika 
prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos 
kallblodstravare har studerats till gagn för hälsa och håll-
barhet inom rasen.
 
Kallblodets dagar som under senare år arrangerats i 
samverkan med Wången och basorganisationen Sleipner 
kunde som så mycket annat under pandemin inte 
genomföras på samma sätt som planerat. Ett försök 
med ett digitalt evenemang med enkla medel gjordes 
och marknadsfördes via Facebook. Utfallet blev långt 
mycket mer positivt än förväntat. Uppföljningen visar 
att drygt 15 000 personer fick kunskap om evenemanget 
och livesändningen visades mer än 12 000 gånger med 
deltagare från flera olika länder.
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SVENSK TRAVSPORTS EKONOMIAVDELNING

– Ett betydande arbetsredskap och hjälpmedel för säll-
skapen att kunna genomlysa sin egen verksamhet. De 
kan även jämföra sig med andra om hur man ligger till på 
olika områden nu och i vissa fall med ett femårsperspek-
tiv. Så beskriver Svensk Travsports CFO, Peter Linder på 
ekonomiavdelningen, det benchmark-program som tagits 
fram och presenterats 2020.
 
Svensk Travsport organiserar 33 travsällskap som ar-
rangerar tävlingar. Samtidigt är varje travsällskap egna 
självständiga juridiska personer med egen ekonomi. 
Controlling har saknats även om det funnits relativt god 
samordning i redovisningen. Sedan Svensk Travsport 
2019 övertagit det ekonomiska ansvaret för travet från 
ATG har det möjliggjort för förbundet att för första 
gången utveckla ett omfattande benchmark-program. 
Något som många sällskap efterfrågat.
 
– Målet är att med ett långsiktigt perspektiv skapa un-
derlag för diskussioner, förändringar, förbättringar och 
en effektivare travsport. Sällskapen har nu fått ett digert 
material och kan med uppgifter för de senaste fem åren 
studera sin egen utveckling och de andra sällskap som 
man vill jämföra sig med. Förbundet har inte analyserat 
eller dragit slutsatser utan det är upp till var och en, säger 
Peter Linder.
 
Programmet samlar ett halvdussin mycket interaktiva 
flikar och några som enbart redovisar fakta. Fokus i 
benchmark-programmet har lagts på anläggningskost-
nader, men innehåller också en del om marknad och 
allmänna nyckeltal. 
 
– Vi har sett över och synkroniserat kontoplaner och rap-
porter för att redovisningen ska vara likställd på banorna. 
Självklart finns fortfarande en del barnsjukdomar genom 
att sällskapen ibland alltjämt redovisar lite olika, men 
som helhet är slutprodukten bra. Uppgifterna har sam-
lats i en gemensam databas som gör det lätt att korrigera 
och uppdatera benchmark-programmet för varje år.
 
Genom en enkät till travsällskap finns även uppgifter 
om affärsmodeller för till exempel stallavgifter och 
serviceavgifter och vad som där ingår. Det är en styrka i 
materialet vilket ger ökad kunskap och kan inspirera till 
effektiviseringar och bättre service.
 
– Jag har fått information om att sällskap har kunnat dra 
ned på kostnader genom att jämföra sig med andra och 

med hela kollektivets utveckling. Om man avviker mycket 
åt fel håll finns det anledning att undersöka varför det är 
så.
 
TDS, avräkningar och HAC
Nytt under året är att aktiva som har konto och kan 
logga in med Bank-ID på travsport.se själva kan registre-
ra hur de vill ta emot sin faktura, genom e-post eller på 
papper. De kan registrera sin e-postadress och välja om 
man vill ha sin faktura till en annan adress än till folk-
bokföringsadressen. Möjlighet finns också att registrera 
sina bankuppgifter för att ta emot utbetalningar från 
Svensk Travsport.
 
Under året har producerats drygt 180 000 fakturor och 
av dessa skickades cirka 30 procent med e-post, 6 pro-
cent via internetbanken och resten med vanlig postgång.
 
Svensk Travsports dotterbolag Hästsportens 
Administrativa Center (HAC) i Borlänge fyllde 10 år 
under 2020 och planerar nu att bredda sina erbjudanden 
inom travet och även gå utanför travsällskapens sfär. Idag 
handhar HAC löneadministration, leverantörsreskon-
tra, kundreskontra och fakturering, redovisning och 
viss analys av bokslut. HAC har idag 37 lönekunder, 18 
redovisningskunder och hanterar årligen cirka 54 000 
leverantörsfakturor. 

2020 kom ett efterfrågat benchmark-program

Ekonomiavdelningen består av TDS/AVR-gruppen och de olika verksamhetsområden som CFO tillika avdelningschefen ansvarar för. 
Avdelningen är i hög grad av servicekaraktär, dels internt gentemot övriga avdelningar inom Svensk Travsport, dels externt mot alla travsportens 
intressenter och aktiva.

“Målet är att med ett 
långsiktigt perspek-
tiv skapa underlag för 
diskussioner, förän-
dringar, förbättrin-
gar och en effektivare 
travsport.”
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SVENSK TRAVSPORTS HÄSTVÄLFÄRDSAVDELNING
Övervakningsstall har kommit för att stanna

Under 2020 införde Svensk Travsport möjligheten att 
upprätta övervakningsstall vid svenska tävlingsdagar. 
Reaktionerna från de aktiva har varit positiva efter det 
första teståret.
 
Övervakningsstall utgör en del i en utökad satsning 
på hästvälfärds- och antidopningsarbetet som pågått 
i flera år. Övervakningsstall har länge funnits i USA 
(”Detention barn”) och nu har en svensk variant sjösatts. 
Det handlar om att hästar inför ett utpekat lopp bevakas 
noga i ett särskilt stall.
 
– Syftet är att öka kontrollen av såväl hästar som vilken 
utrustning som används. Vi skapar en säker miljö utan 
risk att utomstående kan ta sig in och göra något mot 
de hästar som är uppstallade i övervakningsstallet. 
Dessutom kontrolleras att hästarna ej tillförs något pre-
parat eller annat som kan påverka prestationen på banan, 
säger Linda Höijer som är administrativ koordinator för 
avdelningen för hästvälfärd.
 
Reglementet ger utrymme för Svensk Travsport att kon-
trollera hästarna från den tidpunkt som bedöms lämplig. 
Det kan röra sig om ett dygn eller en “light-version” där 
hästarna ska finnas på plats i övervakningsstallet några 
timmar före start. Såväl storlopp som vanliga tävlingar 
kan bli föremål för bevakning.

Övervakningsstall för Elitloppet
Förra året infördes till exempel övervakningsstall för 
Elitloppet på Solvalla. Det omfattade 16 hästar från olika 
travländer. Information togs fram på engelska, franska, 
finska och italienska och sändes till deltagarna i god tid 
före tävlingsdagen. Varje häst har normalt många in-
tresserade runt sig i stallet, vilket kan vara ett stressmo-
ment för hästarna. 
 
– Det fungerade väldigt bra på Solvalla. Vi hade gott om 
utrymme i stallen som spärrades av med staket och ut-
gångarna bevakades av väktare. Aktiva och hästar kunde 
förberedas för tävlingarna i lugn och ro vilket uppskatta-
des mycket, säger Linda Höijer.
 
Förbundet hade fem personer på plats, varav två provta-
gare som tar olika typer av prov på samtliga hästar. Just 
elitloppshästarna hade dessutom i förväg lämnat dop-
ningsprov vid 2–4 tillfällen. Varje häst tilldelades också en 

Hästvälfärd arbetar inom tre huvudsakliga områden, djurskydd, smittskydd och medicinering/antidopning. Avdelningens arbete syftar till 
att säkra hästvälfärd, trovärdighet, lika villkor, integritet och spelsäkerhet. Samtliga områden har kopplingar och beroenden till travsportens 
aktiva, veterinärkåren, myndigheter, forskarsamhället och media.

“Antalet dopningsprov 
nådde en ny rekordnivå 
2020 och är fler än all 
samlad provtagning inom 
humanidrotten i Sverige.”

personlig bevakare som följde varje steg hästen tog från 
den lastades ur transporten och sedan före, under och 
efter loppet. 
 
– Det var bestämt att hästarna i Elitloppet skulle vara på 
plats senast klockan 11. De som tilläts följa med in i stal-
let var hästens tränare, kusk, skötare och normalt även 
en ägarrepresentant, men som på grund av pandemin 
inte hade tillträde den här gången. För att underlätta 
för medier hjälpte även personal att hämta de personer 
som de önskade intervjua. Journalister som normalt 
kan röra sig fritt i stallmiljöerna och intervjua tränare 
och kuskar kunde därmed sköta sitt arbete utanför 
övervakningsområdet.
 
Hästvälfärden under pandemin
Kontrollverksamheten under 2020 har flutit på väl trots 
säkerhetsföreskrifter med anledning av pandemin. En 
minskning från 7 383 till 6 426 avseende stallbackskon-
trollerna respektive från 924 till 887 campkontroller har 
skett på grund av pandemins säkerhetsföreskrifter, men 
kontrollverksamheten har genomgående ändå kunnat 
genomföras på ett bra sätt.
 
Antalet dopningsprov nådde en ny rekordnivå och är fler 
än all samlad provtagning inom humanidrotten i Sverige. 
Under 2020 analyserades 4 215 dopningsprover, varav 
702 togs utanför tävling. Det som benämns pre-race 
och out of competition-prover. Tre prov var positiva. Allt 
fler prover fryses för att kunna analyseras i ett senare 
skede. Analysmetoderna utvecklas och förutsättningarna 
att hitta de som försöker fuska förbättras hela tiden. 
Ambitionen är att det totala antalet kontroller som 
genomförs ska bli ännu fler under 2021.



9

Till Start är en svensk version av en norsk föregångare 
med mycket lyckat resultat. Projektet har som mål att 
hjälpa ungdomar och B-tränare att komma till start med 
sina hästar och förhoppningsvis också nå större framgån-
gar på tävlingsbanan.
 
I Norge var bakgrunden till satsningen att det fanns 
många kallblodstravare, men där många tränare inte hade 
kompetensen att få sina hästar till start som istället blev 
”gårdshästar”.  Projektet visade oerhört glädjande resultat 
i vårt grannland. Ett stort antal (70–80 procent) av delta-
garna klarade av att gå kvalificeringslopp med godkänt 
resultat och hela 50 procent av hästarna kom till start.
 
Även i Sverige har Till Start mötts av ett stort intresse 
och fick ett varmt mottagande när projektet rullades ut 
i början av 2020. Banorna har ställt upp med gästboxar 
och personal som stöttat med protokollskrivande och 
filmning av hästarna under coachträffarna. 
 
– Till Start har lyckats knyta oerhört kompetenta coacher 
till projektet. De är Per Erik ”Pelle” Eriksson och Bo 
Milton som båda har en omvittnad pedagogisk förmåga.  
Pelle har en mångårig karriär bakom sig som travtränare 
både i USA och Sverige och har vunnit det mesta som 
gå att vinna i storloppsväg ”over there”. Hans förmåga 
inom balansering och träning av travhästar är välkänd. Bo 
Milton har även han en lång erfarenhet i att träna, sko och 
balansera travhästar i såväl USA som Sverige, säger Anette 
Jansson som är ny projektledare för Till Start.
 
– I de utvärderingar som gjorts har coacherna fått väldigt 
positiva recensioner, och i kommunikationen med de 
yngre ponnyaktiva har deras förmåga att verkligen 
fokusera på tränaren blivit väldigt tydlig och uppskattad, 
fortsätter Anette Jansson.
 
Under 2020 anmäldes 192 hästar och 76 ponnyer från 
Boden i norr till Jägersro i söder, vilket totalt summerar 
till 268 hästar. Uppföljning och utvärdering sker genom 
att startbevaka hästarna och sammanställa statistik. Även 
Åland har anmält sig och Till Start-gänget hoppas få 
möjlighet att besöka Åland under 2021. För 2020 blev 
det enbart ett digitalt deltagande från ön i öst på grund 
av Covid19-pandemin. 
 
Till Start: Så går det till
Under en coachträff granskas och filmas hästarna under 
uppvärmning och körning vilket utgör grunden för 
coachernas feedback, tips och förslag på träningsupp-
lägg och balanseringsförändringar. Allt protokolleras 

SVENSK TRAVSPORTS UTBILDNINGSAVDELNING
Till Start: Ett lyckat Pegasusprojekt för breddsporten

Avdelningen har i uppdrag att utveckla och stötta travsporten i ungdoms- och utbildningsfrågor.  Avdelningen ansvarar också för den lokala 
utbildningen genom travskolan och den centrala utbildningen av funktionärer och övriga aktiva. 

noggrant och tack vare en modul i systemet REQS kan 
dokument, filmer och bilder på hästarna enkelt adderas 
och skickas ut till deltagarna. 
 
Flest deltagare under premiäråret för Till Start finns 
i Östersund, där hela 29 ekipage har granskats och 
bedömts. Jägersro räknade 23 deltagare, Kalmar 21, och 
Mantorp samt Umeå vardera 19 ekipage. Vissa banor 
samlar deltagare från fler banor för att effektivisera träf-
farna både tidsmässigt och göra det ekonomiskt hållbart.
 
– Det finns en efterfrågan att anmäla nya hästar. Dess-
värre har omständigheterna genom restriktioner på 
grund av Covid19-pandemin gjort att projektet under 
2021 enbart jobbar vidare med samma underlag 
som 2020. Därmed undviks att stora grupper bildas. 
Träffarna under 2021 kommer därför anpassas på ett 
säkert sätt för alla deltagare och anställda. 
 
Utöver fysiska coachträffar har olika föreläsningar hållits 
digitalt och fysiskt. Det är stor bredd på ämnesvalen: 
anatomi och fysiologi, tänder och mage, luftvägssjuk-
domar, hjärta, hud och sårvård. Vidare undervisas även i 
foderkunskap, avel och hästhälsa.

Bra år för travskolorna
Travskolorna är travsportens och banornas utbildnings-
centrum och oerhört viktiga för sportens utveckling, ut-
bredande och överlevnad. En viktig del av avdelningens 
uppdrag är därför att stötta landets befintliga travskolor 
till att fortsätta växa men också att uppmuntra till att fler 
skolor startas. Idag är skolorna 31 till antalet och för att 
sporten ska fortsätta växa, både på bredden och höjden, 
behövs ännu fler travskolor för att ge fler möjlighet att 
komma i kontakt med travet. 
 
Ett av Pegasusmålen är att 5 000 personer ska gå i trav-
skola år 2025. Under 2020 ökade antalet elever, trots 
restriktioner, under året med 20 procent, från 3 551 till 
4 439. En fantastisk ökning som vi siktar på att fortsätta 
med även under kommande år.
 
Som en del i arbetet att bli fler har en egen hemsida till 
våra travskolor, travskola.se utvecklats. Hemsidan gör 
det enklare för både nya och gamla elever att hitta, boka 
och betala sin kurs. Utöver tydligare marknadsföring 
bidrar också travskola.se till administrativa förenklingar 
för travskolans personal då systemet hanterar anmäln-
ingar och registrerar elever, något som tidigare gjordes 
manuellt och tog mycket tid.
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SVENSK TRAVSPORTS MARKNADS-  
OCH KOMMUNIKATIONSAVDELNING
Nu vet vi var vi står och kan besluta om var vi ska.

Avdelningen har ett brett ansvar och där ingår områden som intern och extern kommunikation, analyser, CRM och publika event. Även arbete 
med Public Affairs och PR samt varu-märke och grafisk profil ingår i avdelningens uppgifter. Avdelningen har en stöttande och konsultativ roll 
gentemot travbanorna och de andra avdelningarna på Svensk Travsport i såväl marknads- som kommunikationsfrågor. 

Som för alla andra var 2020 ett mycket speciellt är där 
pandemin kom att påverka avdelningens arbete. Det 
oundvikliga faktumet att travet inte kunde ta emot någon 
publik på sina tävlingar gjorde givetvis att alla tankar 
om utvecklande av evenemang inom travet fick vänta. 
Men det innebar inte att det inte fanns områden att ta 
tag i. Kanske gav 2020 hela travet just det andrum som 
behövdes för att kunna tänka nytt och blicka framåt?

Ny kunskap gav nytt koncept
En klassisk sägning är att du behöver veta var du står för 
att veta vart du ska. Just detta arbetade marknads- och 
kommunikationsavdelningen med till stora delar under 
året. En större marknadsundersökning initierades i 
början av året och utvecklade sig till att även innefatta en 
kvalitativ undersökning bland travsportens intressenter.

Undersökningen presenterades under hösten och gav en 
hel del nya insikter om travsportens styrkor och utman-
ingar. Det blev väldigt tydligt att travet befunnit sig i en 
strukturomvandling, medvetet och omedvetet, i många 
år som nu accentuerats i samband med omregleringen 
av spelmarknaden. Nu förändras mycket och det förän-
dras fort vilket skapar en tydligare polarisering mellan 
bredd och elit. Det har skapat en ovisshet och oro om 
framtiden vilket lett till ett sämre samarbetsklimat inom 
sporten.
 
Men undersökningen visade också många möjligheter 
för travsporten genom att lyfta de motivatorer som gör 
att så många förälskar sig i den här världen. Det finns ett 
högt engagemang och en passion för livsstilen inom trav-
sporten som är attraktiv. Inte bara hos de aktiva. 

Travsporten behöver hitta en styrmodell för den tid vi är 
i nu, ett arbete som kommer ta tid. Men redan nu kan 
vi börja arbeta med en utvecklad kommunikation och 
marknadsföring för att lyfta SPORTEN. Därför arbeta-
des det intensivt i slutet av året med att ta fram ett nytt 
kommunikativt koncept som alla aktiva inom travsporten 
kan samlas kring och även nå ut till nya målgrupper. Det 
övergripande namnet för konceptet är ”Vi är sporten” 
och är något som kommer att införlivas i alla aktiviteter 
under 2021.

Fortsatt partnersamarbete
Svensk Travsport har sedan ett antal år ett samarbets-
avtal tillsammans med dryckesleverantören Spendrups. 
Avtalet avser både dryckesleveranser och exponering  
kopplat till deras varumärke Gränges. Pandemin 
påverkade givetvis samarbetet då alla publikplatser var 
stängda men en del banor passade ändå på att ansluta 
sig till avtalet. 

Avtalet förhandlades också om då det skett en hel 
del förändringar hos båda parter. Bland annat gick 
Spendrups in som huvudpartner till Svenska Travligan – 
STL. Grunden i avtalet är dock fortfarande detsamma, 
att erbjuda och leverera bra produkter samt att gemen-
samt arbeta för att förstärka banupplevelsen.

Planen är nu att ihop med banorna arbeta mer struk-
turerat och offensivt med att få fler nationella partners 
att arbeta ihop med den svenska travsporten.

Gemensamt webbuniversum
Under 2019 lanserade Svensk Travsport sin nya hemsida 
med nyutvecklat inloggat läge, ett arbete som pågått i 
flera år och som varit både komplext och omfattande. 
Parallellt med detta har planen också varit att erbjuda 
alla travbanor nya hemsidor baserade på samma tekniska 
plattform. Syftet var att erbjuda en gemensam och robust 
teknisk lösning som skapar en gemensam kvalitets-
höjning hos alla banor. Dessutom finns skalfördelar i 
gemensam teknik för marknadsföring och försäljning. 
Under 2020 påbörjades arbetet och tre banor deltog i 
det gemensamma pilotprojektet under våren. När väl 
arbetsprocess, teknik och design var på plats kunde fler 

“Vid årets slut hade elva 
banor fått nya hemsidor 
och fyra stycken var i 
utvecklingsfasen.”
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Nu vet vi var vi står och kan besluta om var vi ska.

“Travsporten behöver hitta en styrmodell för den tid vi 
är i nu, ett arbete som kommer ta tid. . Men redan nu 
kan vi börja arbeta med en utvecklad kommunikation 
och marknadsföring för att lyfta SPORTEN.”

banor påbörja sitt arbete med nya hemsidor. Vid årets 
slut hade elva banor fått nya hemsidor och fyra stycken 
var i utvecklingsfasen. Arbetet fortsätter under 2021 och 
flera banor har anmält intresse för att delta i den gemen-
samma lösningen.

Utöver de gemensamma banwebbarna kunde också 
den nya plattformen användas till att skapa en särskild 
hemsida för landets alla travskolor. Syftet här, liksom 
för banwebbarna, är att skapa en gemensam lösning för 
försäljning och marknadsföring samt att förstärka den 
digitala närvaron för travskolorna. I juli lanserades trav-
skola.se, den nya platsen för alla travskolor och för po-
tentiella kunder. Här har alla travskolor ett eget utrymme 
att marknadsföra sin verksamhet och sina erbjudanden 
vilket förenklar för potentiella kunder som enkelt kan se 
vilka kurser som finns och göra ett köp direkt. 

Stora frågor i samhällsdebatten
Svensk Travsport var under året involverade i flera stora 
framtidsfrågor för hela hästnäringen. Den självklart 
största och mest närliggande frågan handlade om den 
tilläggsutredning till spelutredningen som regeringen 
initierade. Däri låg bland annat frågan om hästnäring-
ens finansiering då spelutredningen inte tagit ställning 
gällande en särskild marknadsavgift för spel på hästar, 
något som är vanligt i de flesta länder som omreglerat 
sin spelmarknad. Svensk Travsport hade ett flertal 
möten både med ansvarigt departement och den sär-
skilde utredaren under året. Därför var besvikelsen stor 

när utredningen presenterades och ingen förändring i 
villkoren för hästsportens finansiering från spel berördes.
 
Momsfrågan är också en ödesfråga för hästnäringen där
tolkningen av EU-domstolens dom från 2016, vanligtvis
kallad Baštová-domen, fortfarande diskuteras mellan
Skatteverket och hästnäringens representanter.  Frågan 
handlar om vem som ska betraktas som en beskattnings-
bar person inom hästnäringen. Svensk Travsport, i sa-
marbete med Svensk Galopp och LRF, driver frågan och 
har en fortsatt dialog med Skatteverket. 

Utöver dessa frågor har Svensk Travsport även varit 
en aktiv part i diskussionen kring den nya europeiska 
djurskyddslagen, Jordbruksverkets gödselutredning samt 
frågan om svenskföddbegreppet.

Ny organisation
I slutet av året slogs en ny organisation på avdelningen 
fast. Tillförordnade avdelningschef Johanna Unghanse 
permanenterades på rollen och tidigare avdelningschef 
Tomas Fyhr fick istället en ny roll som PR- och press-
chef. Samtidigt strukturerades arbetet inom avdelningen 
om med större enskilt fokus på Svensk Travsports olika 
verksamhetsområden. 
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SVENSK TRAVSPORTS SPORTAVDELNING
Oväntat bra utveckling för antalet licenser och hästar i träning.

Sportavdelningen arbetar med allt som har med tävlingarna att göra, till exempel tävlingsregler, licensbestämmelser och startanmälningar. 
Avdelningen kontrollerar att hästarnas resultatrader är rätt samt hanterar de hästar som tävlar internationellt. Avdelningen sköter även 
tävlingsplaneringen, hur många tävlingsdagar vi ska köra, på vilka banor och för vilka hästar. Ovanstående uppgifter gäller även för 
ponnytävlingarna.

För första gången på många år kan statistiken visa positiv 
utveckling för antalet svenska licenser och hästar i svensk 
träning. 
 
– Jag är förstås glad över 2020 års siffror som ändå är en 
början på ett trendbrott. Samtidigt har vi mycket arbete 
kvar och det viktigaste nu är att den positiva utveckling-
en kan fortsätta över längre tid, säger Svensk Travsports 
sportchef Petter Johansson.

Svensk Travsport har under tjugo års tid haft 15 april 
och 15 oktober som mätpunkter för antalet svenska 
licenser och antalet hästar i svensk träning. Det är ett 
välkänt och tufft faktum att travsportens två- och fyrben-
ta aktiva minskat i antal sedan toppåren på 1990-talet. 
Att försöka bromsa den trenden, och sedan vända den 
uppåt, är ett av sportens viktigaste gemensamma mål. 
Siktet har varit inställt på vändning år 2025 så därför är 
årets siffror oväntat positiva för många.

Vilka orsaker kan du se, Petter Johansson? 
– Att försöka peka ut en enskilt avgörande orsak är nog 
fel. Att vända en trend är sällan något som går snabbt 
och har en enstaka given lösning. Istället är det nog så 
att många delar samverkat inom travsporten under flera 
år och nu förhoppningsvis börjar få en gemensam effekt. 
Travskolorna, ponnysporten, banornas rekryteringsar-
bete, förenklade licensregler, förbättrade villkor för upp-
födarna, framgångsrika satsningar på både bredd (som 
breddloppen) och elit (som premiechansen). Många 
saker som tillsammans behövs för att gemensamt vända 
en negativ utveckling till det bättre.

2020 var ju ett speciellt år på många sätt. Kan 
Covid19-pandemin ha påverkat licenssiffrorna 
uppåt?
– Ja, kanske till en liten del. Personer som tidigare haft 
svårt att hinna med att träna hästar, har förmodligen 
kunnat ägna mer tid åt sitt fritidsintresse i och med ett 
ökat hemarbete och permitteringar under året. Men den 
positiva trenden i licenssiffrorna syntes redan under årets 
allra första månader - innan Covid19-pandemin hade 
börjat påverka det svenska samhället på allvar. Och visst 
är det så att pandemin medfört att fler människor följt 
travsporten som spelare och tv-tittare under en period, 
men att det redan efter några månader skulle ha hunnit 
få effekt på antalet häst i träning och licenssiffror är 
inte rimligt att tro. Under året har utländska hästägare 
i högre grad lämnat sina hästar i svensk träning, vilket 
naturligtvis påverkat våra A-tränare positivt. På lång 
sikt är det förstås viktigt för travsporten att pandemin 
försvinner, och att samhället så snabbt som möjligt kan 
återgå till det normala igen. 

Ekonomisk påverkan?
– Ekonomin är alltid viktig och pokalårens satsningar 
2018-2019 har säkert varit nyttiga för utvecklingen 
under 2020. Men siffrorna visar väl också att kopplingen 
mellan prispengar och utvecklingen för antalet aktiva 
kanske inte är lika snabb och direkt som vi ibland vill tro. 
Långsiktighet är viktigare än enskilda snabba höjningar 
och sänkningar år från år. Det gäller att vara noggrann i 
fördelningen av våra resurser, där en långsiktig ökning är 
att föredra.

 Vad blir viktigt framöver?
– Att vända en långsiktig trend är svårt, det kräver 
tålamod och gemensamma ansträngningar. Vi är inte i 
mål bara för att siffrorna råkar visa plus ett enskilt år – 
travsporten har mycket arbete kvar att göra tillsammans, 
och en hel del saker som kräver att vi blir bättre än vi 
varit hittills, avslutar Petter Johansson.

“Långsiktighet är vikti-
gare än enskilda snabba 
höjningar och sänkningar 
år från år.”

“Att vända en långsiktig trend är svårt, det kräver tålamod och 
gemensamma ansträngningar. Vi är inte i mål bara för att siffror-
na råkar visa plus ett enskilt år – travsporten har mycket arbete 
kvar att göra tillsammans”
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Oväntat bra utveckling för antalet licenser och hästar i träning.
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Svensk Travsports IT-avdelning ansvarar både för den tekniska leveransen av sportinformation till Svensk Travsports kunder; för att till-
handahålla den infrastruktur och de system som möjliggör tävlingsverksamheten på våra arenor; samt för att tillhandahålla, supportera och 
utveckla de tekniska verktyg som krävs för att stötta hela Svensk Travsports verksamhet såväl internt som externt.

SVENSK TRAVSPORTS IT-AVDELNING
Leverans på ett stort antal projekt under 2020 - utmaningar till trots

För Svensk Travsports IT-avdelning var 2020 ett 
verksamhetsår i förändringens tecken. Organisations-
förändringarna till följd av besparingskrav med en 
mindre budget är det som påverkat mest. Ändå har 
avdelningen kunnat leverera en lång rad viktiga och efter-
frågade förbättringar och nyheter till travsporten inom 
IT-området.
 
– Jag är imponerad över hur mycket avdelningen lyckats 
leverera trots besparingskrav, förändrat resursläge och 
hemmajobb under pandemin. Samarbetet med övriga 
avdelningar fungerar väldigt bra och jag gläds att man tar 
upp leveranser med IT-innehåll i sina egna redovisningar 
för 2020. Ett tecken på att det vi gör börjar synas och 
kännas, säger Niklas Sigsjö, som är tillförordnad CIO på 
avdelningen.
 
Under 2020 har avdelningen bland annat tagit hand om 
LAN och Wifi på landets travbanor med Iver som lev-
erantör, liksom ansvaret för WAN (datakommunikation) 
mot landets travbanor med IP Only som leverantör. 
Vidare har ett partnerskap med Linson som ansvarar för 
att all tävlingsrelaterad teknik på landets travbanor star-
tats. Avdelningen har även möjliggjort distansarbete för 
förbundet och banorna under pandemin. En mycket stor 
del av personalen har arbetat hemifrån under en stor del 
av året och därmed bidragit till minskade smittorisker i 
samhället.
 
En genomgång av lanserade projekt under 2020 visar 
på travets omfattning och stora verksamhetsbredd.  
IT-avdelningen jobbar i nära samarbete med Svensk 
Travsports andra avdelningar, banor och aktiva som har 
en beställarroll. 
 
– Utrustningsinfo är en ny funktion på travsport.se. 
Användarna kan själva lägga in vilken balans och sulky 
de planerar att tävla med redan vid startanmälan. Utöver 
det som direkt berör de aktiva användarna visas även 
utrustningsinfo, start- och resultatlistor på banornas 
intern-tv och i Kanal 75-grafiken. Dessutom får sport-
datakunder uppdaterad utrustningsinformation löpande, 
säger Niklas Sigsjö.

Viktiga förbättringar för ungdomsverksamheten
I slutet av april lanserades startanmälan för ponny-
licensinnehavare. Alla som har möjlighet att skaffa 
användarkonto via BankID eller Freja eID kan logga in 
på travsport.se och startanmäla sin ponny på samma sätt 
som för stor häst. I samband med införandet av detta 
fick även ponnylicensinnehavare möjlighet att se sin 
träningslista och startanmälda hästar.

För travets prioriterade ungdomsarbete är travskola.se en 
välkommen nyhet. Sidan presenterar samtliga travskolor 
i landet, deras ledare och hästar och så klart deras kurser. 
Alla travskolor kan erbjuda information om kursen samt 
möjlighet att boka och betala i ett enda flöde. 
 
En ny ekonomifunktionalitet sjösattes under våren. Före-
trädare för ägarskap, uppfödare och licensinnehavare 
som har användarkonto på travsport.se kan nu lägga 
upp och ändra sitt privata utbetalningskonto och välja 
faktureringsalternativ. Motsvarande funktionalitet finns 
för dem som företräder ett bolag. Detta underlättar han-
teringen för såväl slutanvändare som våra handläggare på 
Svensk Travsport då det tidigare hanteras via blanketter
 
Arbetet med banwebbar har fortsatt under 2020. Fokus 
för projektet är att erbjuda en gemensam plattform med 
samma navigation och struktur, men givetvis med banor-
nas individuella färger, logotyper och bilder. Elva banor 
är anslutna till den gemensamma plattformen och fler 
står på tur nästa år.
 
Den delen på travsport.se som kallas för Sportappen har 
mobilanpassats. Användarna har nu möjlighet att ta del 
av data och information anpassat för den telefon, dator, 
surfplatta som de använder. Självklart välkommet för alla 
aktiva som ofta är på resande fot mellan träningsanlägg-
ningar, hästgårdar och tävlingar.
 
Prioriterad säkerhet
Svensk Travsport har betydande mängder skyddsvärd 
information som vi bland annat lever på att sälja till våra 
kunder. Avdelningen hanterar känsliga personuppgifter 
och är beroende av att våra system fungerar, inte minst 
under tävlingar. Inom IT-säkerhet hanteras regelbun-
det mindre IT-säkerhetsincidenter och beredskapen har 
utvecklats för att kunna hantera dessa.
 
Niklas Sigsjö förklarar:
– Det är oerhört viktigt att personalen är medvetna om 
riskerna, använder sunt förnuft och följer råd och riktlin-
jer. Det räcker emellertid inte, utan vi inom IT-säkerhet 
gör allt vi kan för att rusta och minska riskerna. Under 
året har tusentals intrångsförsök och phishingmail han-
terats och stoppats. Förstärkningar har gjorts med bland 
annat fler IT-säkerhetsspecialister, utökat säkerhetsskydd 
samt kompletterat systemmiljö och IT-utrustning med 
verktyg för förbättrad övervakning, detektering och 
respons.
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TRAVSPORTEN I SIFFROR



2019 2020 Förändring i procent

Tävlingsdagar 875 874 -0,11

Lopp 8 371 8 199 -2,05

Prispengar 899 618 900 867 422 300 -3,58

Hästar som startar 11 899 11 822 -0,65

Starter 89 611 91 047 1,60

Prispengar/lopp 107 469 105 796 -1,56

Prispengar/start 10 039 9 527 -5,10

Prispengar/häst som startar 75 605 73 374 -2,95

Startande /lopp 10,7 11,1 3,74

Lopp i Sverige

Medel till aktiva de senaste tio åren
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År A-licenser B-licenser C-licenser D-licenser E-licenser F-licenser G-licenser K-licenser

 
Totalt

Monte- 
licenser

2011 408 4 750 36 343 388 153 0 - 6078 660

2012 409 4 449 29 341 382 159 0 - 5769 657

2013 427 4 249 12 349 373 160 8 - 5578 620

2014 421 4 131 13 327 397 143 7 - 5439 397

2015 414 3 797 20 334 352 131 5 - 5053 368

2016 400 3 649 95 328 249 118 10 - 4849 334

2017 398 3 413 88 329 218 111 9 - 4566 257

2018 391 3 284 80 292 220 110 9 - 4386 257

2019 384 3 181 86 273 216 131 5 - 4276 198

2020 364 3 279 630 4291 198

Licensutveckling i siffror de senaste tio åren
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Typ av prov 2017 2018 2019 2020

"Sample in race" 2 885 3 368 3 326 3 468

"Sample in  
qualification race"

32 38 42 45

"Sample in training" 343 481 539 547

"Sample out  
of training"

123 131 150 155

Totalt 3 383 4 018 4 057 4 215

Positiva prov 4 1 0 3

Tabell över antal dopingprover

Stora                                                         Publik Mellan                                                      Publik Små                                                          Publik

Solvalla                                                   13 463 Eskilstuna                                                 5 211 Skellefteå                                                1 990

Åby                                                          8 956 Färjestad                                                  5 138 Dannero

Bergsåker                                                7 851 Romme                                                   4 850 Hagmyren

Jägersro                                                  7 237 Axevalla                                                  4 576 Lindesberg

Sommar                                                   Publik

Kalmar                                                    4 395 Rättvik

Bollnäs                                                      4 117 Solänget

Mantorp                                                  3 905 Tingsryd

Gävle                                                       3 383 Vaggeryd

Arvika Örebro                                                     3 198 Visby

Hoting Boden                                                     2 485 Åmål

Karlshamn Umåker                                                  2 400 Årjäng

Lycksele Östersund                                               2 135

Oviken Halmstad                                                1 482 Sverige                                                  86 772

Publik på travtävlingar



Hästar i träning
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Totalt antal
I A-träning
Övriga

År Hästar i träning i A-träning Övriga

2011 19 761 8 767 10 994

2012 19 179 8 439 10 740

2013 18 756 8 258 10 498

2014 18 424 8 184 10 240

2015 17 748 8 050 9 698

2016 17 132 8 076 9 056

2017 16 456 8 004 8 452

2018 15 917 7 886 8 031

2019 15 797 7 920 7 914

2020 16 085 7 914 8 171
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Totala 
medel i 
siffror

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uppfödarpre-
mier lopp i 
Sverige

63 179 575 67 356 350 61 249 351 56 050 435 62 506 894 64 730 242 90 665 209 105 812 523 109 999 205 105 791 647

Uppfödar-
premier 
premielopp

6 542 500 5 933 300 5 004 000 4 044 000 3 456 000 2 950 000 4 920 000 4 320 000 4 876 000 4 556 000

Uppfödarpre-
mier utländ-
ska lopp

7 856 414 7 452 020 7 548 135 6 766 777 8 178 120 8 264 556 8 460 126 8 500 747 7 789 753 6 519 110

Övriga 
premier upp-
födare

13 803 000 9 420 000 9 525 000 9 985 000 10 070 000 6 054 000 446 000 384 000 420 000 534 000

Totalt 
uppfödare

91 381 489 90 161 670 83 326 486 76 846 212 84 211 014 81 998 798 104 491 335 119 017 270 123 084 958 117 400 757

Totala medel till uppfödare (varmblod och kallblod)
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten    
Koncernen      
Koncernen består av moderbolaget, Svensk Travsport, och 
dotterbolagen Svensk Travsport AB (STAB) och Svenska 
Travsportens Centralförbund Utvecklings AB med tillhörande 
dotterbolag Hästsportens Administrativa Center AB, TR Media 
AB samt Svensk Travsport Projekt AB. AB Trav och Galopp 
(ATG) ägs till 90,00025 procent men redovisas som ett in-
tressebolag eftersom Svensk Travsport inte har bestämmande 
inflytande i styrelsen. 
 
Styrelsesammansättningen i ATG regleras i ATG:s bolagsor-
dning varigenom de statliga ledamöterna har majoritet. 
Hästsportens Administrativa Center AB har sitt säte i Borlänge, 
övriga bolag i Stockholm. 
        
 
Verksamheten under 2020  
    
Den 1 januari 2019 infördes en licensmarknad för spel i Sverige 
och en rad förändringar för Svensk Travsport med bolag 
började tillämpas.  Svensk Travsport fördelade sin verksamhet 
i dels den ideella föreningen och placerade tävlingsverksam-
heten och övrig kommersiell verksamhet i sitt dotterbolag 
Svensk Travsport AB (”STAB”).  Den ideella föreningen 
svarar för medlemsverksamhet, finansieringen av HNS samt 
övrig verksamhet av ideell karaktär. Vid övergången till 2019 
togs visst ansvar över från ATG, bland annat finansieringen av 
HNS, och ekonomiska mellanhavanden till ATG baseras på 
marknadsmässiga grunder.
 
Svensk Travsport och STAB gick in i 2020 med ett år av 
omställning och med stora ekonomiska underskott och ökade 
skulder, men med en resultatbudget i balans för 2020 genom 
bland annat både sänkt kostnadsmassa och bedömda ökade 
koncernbidrag från ATG.
 
Som en följd av den ökade smittspridningen av Covid19, och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer så beslutade STAB 
i mars 2020 att vid de tävlingar som genomförs av travsällska-
pen enbart nödvändig personal för tävlingens genomförande 
skulle få närvara. En tävlingsdag blev sålunda enbart en arbet-
splats och ej tillgängligt för publik. Tävlingsverksamheten kunde 
med dessa åtgärder fortsätta genomföras, vilket också skedde 
under hela 2020. 

 
Fortsatt tävlande på svenska travbanor i samband med att trav 
och annan sport i övriga världens pausades under viss period 
skapade goda förutsättningar för ATG, och därigenom för 
Svensk Travsport.

Tävlingsverksamheten
Intäkterna från tävlingsverksamheten utgörs främst av intäkter 
från ATG, baserat på de kommersiella avtalen rörande sport-
data, ljud och bild. Övriga väsentliga intäkter är det STAB 
fakturerar travsällskapen för de insatsmedel som hästägare 
betalar till travsällskapen men som STAB svarar för gentemot 
hästägarna i form av prismedel. Därtill erhåller STAB bland 
annat anmälningsavgifter till tävlingar. Dessa intäkter uppgick 
till 49,1 mkr (40,7 mkr) respektive 11,5 mkr (11,5 mkr).
 
Intäkterna från ATG baseras på deras uppnådda spelom-
sättning. Dessa intäkter till STAB ökade med 10% till 524,7 
mkr. 

Kostnader utgörs främst av prisersättningar till hästägare och 
uppfödare samt ersättningar till travsällskapen för genom-
förande av STABs tävlingar. För att skapa en budget i balans 
beslöts det att minska dessa ersättningar under 2020. Utfallet 
blev enligt följande: 
 
Belopp (mkr)                                                             
Tävlingsersättningar till travsällskap  559,3 
Prismedel   891,6
Uppfödarmedel   121,0
Summa   1 571,9

Därtill har STAB kostnader för produktion av ljud och bild, 
vilket är en förutsättning för försäljningen av desamma. STAB 
har ett avtal med Kanal 75 om att producera rörligt bildmate-
rial från svenska travtävlingar och kostnaden för denna uppgick 
till 91,8 mkr (90,0 mkr).
 
IT- verksamhet
IT-verksamheten bedrivs inom STAB och har byggts upp 
successivt sedan 2018 där bland annat hästsportsystemet 
förvärvades av ATG per 31 december 2018. Organisationen 
inkluderar drift och utveckling av sportsystemet, ansvar för 
travsällskapens IT-Support och banteknik, hemsida, IT-säkerhet 
mm. Under 2020 har en skiftning skett från fler anställda och 

Styrelsen och VD:n för Svensk Travsport, org.nr 802003-5575, får härmed avge årsre-
dovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020.

Femårsöversikt (resultaträkning i sammandrag) för koncernen
          

Belopp (tkr)                                                            2020                                           2019            2018            2017        2016

 
Nettoomsättning  790 638    777 564    475 714 456 817  433 147 
Rörelseresultat  648 138  -387 015   -217 082   91 407              11 437  
Finansiella poster  -18 334  -  11 180                    -1 349         506         211       
Resultat före skatt  629 804  -398 195   -218 431   91 913    11 648    
Årets resultat  572 446  -399 075   -219 117   90 321            10 267   
Antal årsanställda  117        118            111        107                106         
Lönekostnad/årsanställd  592        583            601        564         535        
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färre inhyrda konsulter, vilket ökar personalkostnaderna men 
totalt sett är ekonomiskt fördelaktigt. Ett antal nya projekt har 
startats,  varav det nya hästsportsystemet är av stor vikt för 
hela travsporten. I projekt där det bedöms skapa högre intäkter 
alternativt lägre kostnader så har utgifter till ett värde om 
20,0 mkr (33,7 mkr) aktiverats som en tillgång och redovisas 
också som en intäkt i resultaträkningen.  De totala kostnad-
erna uppgick under 2020 till 125,3 mkr (139,9 mkr).  Beaktat 
IT-verksamhetens intäkter och aktiverade kostnader så uppgick 
resultatet för IT-verksamheten för 2020 till -87,8 mkr (-87,8 
mkr). Hästsportsystemet som förvärvades 2018 har i bokslutet 
för 2020 skrivits ned i sin helhet, vilket inte inkluderas i ovan-
stående resultat. 
 
Övriga väsentliga åtaganden
Svensk Travsport ingick under 2018 en överenskommelse med 
Danske Hestevæddeløb (DHV), den danska motsvarigheten 
till Svensk Travsport, om att ingå ett samarbete. Det övergri-
pande syftet med samarbetet är dels att säkerställa travsporten 
i Skandinavien, dels att öka koncernens intäkter genom att 
ATG etablerar sig på den danska spelmarknaden genom ett 
dotterbolag. Den danska travsporten har under året fortsatt 
harmoniseringsarbetet av tävlingsreglemente och säkerhetskrav 
(SÄBA) till Svensk Travsport. Den årliga ersättningen som 
ingår i överenskommelsen utgår från och med 2019 från STAB 
istället för ATG. Utbetald ersättning uppgick under 2020 till 
53,6 mkr (48,8 mkr).
 
I november 2018 ingick Svensk Travsport och Svensk Galopp 
ett avtal med svenska staten om att framgent finansiera 
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) till deras verksamhet 
för forskning, utbildning och drift av de tre riksanläggningarna 
Wången, Strömsholm och Flyinge. Kostnaden för koncernen 
uppgår för 2020 till 50,2 mkr (55,5 mkr) och redovisas som en 
kostnad inom Svensk Travsport.
 
Finansiering av verksamheten 
Omregleringen av spelmarknaden har fått omfattande kon-
sekvenser för travets finansieringsmodell och struktur. Tidigare 
förskottsekonomi där ATG distribuerade ut medel till sporten 
efter ett budgetantagande har ersatts med en efterskottsekono-
mi. Travsporten/STAB erhåller numera medel från avtal som 
betalas ut löpande under året och koncernbidrag vid årets slut. 
Efterskottsekonomin har medfört att Svensk Travsport finan-
sierat den löpande verksamheten genom lån. ATG är långivare 
och lånet löper med marknadsmässig ränta. Under 2020 har 
Svensk Travsport för löpande verksamhet lånat 1 375 mkr av 
ATG. Svensk Travsport har sedan givit STAB aktieägartill-
skott om 1 295 mkr. Dessa aktieägartillskott tillsammans med 
verksamhetens intäkter har använts för att finansiera verksam-
hetskostnaderna under 2020. Svensk Travsport har efter erhål-
lande av koncernbidrag från ATG om 1 996 mkr amorterat det 
löpande lånet med samma belopp. Kvarvarande skuld till ATG 
uppgår till 87 mkr. Svensk Travsport har efter erhållande av 
koncernbidrag från ATG lämnat koncernbidrag om 1 516 mkr 
till STAB som i sin tur har återbetalat erhållna aktieägartillskott 
med 1 295 mkr. Vid lämnande av aktieägartillskott ökar Svensk 
Travsports redovisade värde på aktier i dotterbolag. Det redov-
isade värdet uppgår efter återbetalning av aktieägartillskott till 
247 mkr.  

Koncernens omsättning, kostnader och resultat
Den totala omsättningen i koncernen ökade från 1 882 mkr till 
2 864 mkr. Ökningen kan förklaras till den ökade försäljningen 
i STAB från me framförallt ökat resultat i intressebolag (ATG). 
Den ökade försäljningen avser intäkter från ATG för imma-
teriella rättigheter (sportdata, ljud och bild vilket är beskrivet 
ovan). Koncernens rörelsekostnader har minskat från 2 269 
mkr till 2 216 mkr. Minskningen avser framför allt externa 
kostnader där kostnader kopplade till STABs tävlingsverksam-
het ingår. Koncernens avskrivningar ökade med 35 mkr vilket 
främst är hänförbart till nedskrivningen av hästsportsystemet. 
Resultat efter skatt i koncernen ökade med 971 mkr till 572 
mkr.  
 
Utveckling 2021 
 
Koncernen och framför allt Svenska Travsport och STAB har 
under 2020 balanserat de stora förlusterna och den ökade 
skuldsättningen från 2019. Eget kapital ökade och skuldsättnin-
gen minskade under 2020. För 2021 så finns det en resultat-
budget i balans, som inrymmer återställande av prismedel till 
hästägare till 2019 års nivå men även ökade tävlingsersättningar 
till travsällskapen. Utveckling av ett nytt hästsportsystem och 
fortsatt digitalisering ingår också. Utvecklingen av ett nytt häst-
sportsystem är ett projekt som förväntas ta flera års utveckling 
i anspråk.
 
Moderbolaget
Ändamål
Ändamål Svensk Travsport är en ideell förening vars ändamål 
är särskilt att organisera, leda och reglera landets travsport 
genom; 
 
- att tillsammans med medlemmarna skapa förutsättningar för 
en svensk travsport med hög kvalitet och god etik samt med 
avsikt att främja jämställdhet och integration/mångfald. 
- att organisera och utforma riktlinjer för den svenska travs-
porten.  
- att verka för ett brett engagemang bland medlemmarna 
genom en decentraliserad beslutsprocess. 
- att ansvara för och utveckla ett förtroendefullt samarbete med 
travsportens intressenter. 
- att vara högsta beslutande organ i fråga om tävlingsverksam-
hetens genomförande.  
- att främja verksamheten med avel och uppfödning av goda 
inhemska hästar. 
- att säkerställa att djurskydd och säkerhet bevakas och 
utvecklas.
 - att ansvara för information och marknadsföring av den sven-
ska travsporten samt utbildning inom verksamheten. 
- att verka för särskild satsning på ungdomsverksamhet samt på 
nyrekrytering till travsporten.  
- att tillhandahålla en god service för medlemmar och aktiva 
inom travsporten. 
- att representera svensk travsport gentemot utlandet. 
 
Verksamhetsidé      
Svensk Travsports verksamhetsidé är att tillsammans med trav-
sällskapen och i samverkan med de aktiva skapa förutsättningar 
för en bred, upplevelserik, etisk och framgångsrik travsport.  
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Ägare     
Svensk Travsport utgör en sammanslutning av inom Sverige verk-
samma travsällskap, anslutna travklubbar och basorganisationer.
 
Omsättning
Omsättningen i moderföreningen minskade till 0,3 mkr (1,1 
mkr) och utgörs av medlemsavgifter. Intäkterna under 2019 
avsåg utöver medlemsavgifter, deltagaravgifter vid 2019 års 
världskonferens där Svensk Travsport var värd.
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna i moderföreningen utgörs främst av anslag 
till HNS samt intresseorganisationer i Sverige. Därtill ersätts 
även STAB för olika tjänster. Rörelsekostnaderna uppgick 
under 2020 till (60,0 mkr) 69,0 mkr. Minskningen beror på att 
kostnaden för HNS har fördelats mellan Svensk Travsport och 
Svensk Galopp.
 
Årets resultat
Resultat efter finansnetto uppgick till -77,6 mkr (-78,4 mkr) 
vari ökade finansieringskostnader ingår då samtliga verksamhet-
slån för 2019 ej kunde amorteras. Koncernbidrag har erhållits 
från ATG om 1 996 mkr och TR Media om 4 mkr. Nettot av 
erhållet koncernbidrag från ATG och TR Media och lämnat 
koncernbidrag till STAB ökade resultatet med 484,0 mkr vilket 
medförde att resultat efter skatt uppgick till 317,9 mkr (-328,4 
mkr). Resultatet har belastats med skatt, där maximalt utnyt-
tjande av underskottsavdrag har skett. 
 
Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 2020 hade styrelsen 11 protokollförda 
sammanträden varav ett var konstituerande sammanträde, och 
har därutöver haft en strategidag. På grund av pågående pan-
demi har majoriteten av möten skett med digitala möten. 
 
Pandemi med tävlingar
Den 11 mars 2020 klassade WHO coronaviruset Covid19 som 
en pandemi och mötesrestriktioner infördes i Sverige. Svensk 
Travsport beslöt dagen efter att stänga publikplatser och stall-
områden. Med undantag för mycket begränsade lättnader 
under en kort period har travtävlingarna varit stängda för 
publik under resten av året.

Genom att snabbt ställa om travsporten från en öppen arena-
sport till en strikt arbetsplats har tävlingarna kunnat genom-
föras. Banor och aktiva har visat stort ansvar och uthållighet 
och arrangerat tävlingarna på ett smittsäkert sätt. Därmed 
har verksamheten och spel på hästar kunnat upprätthållas 
och medel betalats ut till hästägare, uppfödare och aktiva som 
planerat. Det är ingen överdrift att påstå att de negativa kon-
sekvenserna hade blivit mycket omfattande och slagit hårt mot 
tusentals personer och jobb inom hästnäringen om tävlingarna 
ställts in.

Publiken på tävlingarna har till följd av stängda banor minskat 
med 88 procent jämfört med 2019. Särskilt drabbades storlop-
pen och sommarens tävlingar som traditionellt lockar många 
besökare till travbanorna. Genom avtalet med ATG har travin-
tresserade ändå kunnat följa tävlingarna digitalt. Samtliga lopp 
sänds och när övriga sporter införde ett totalstopp under några 
månader ökade intresset för travet. Tittarsiffrorna för travets 
sändningar steg markant och spelomsättningen hos ATG på 
travets tävlingar ökade exceptionellt mycket.

Framgångar för Pegasusmotorn
Framtidsdokumentet Pegasus innehåller ett starkt fokus på 
rekrytering och utgår från tre områden: bas, bredd och elit. 
Vår arbetsmetod som kallas Pegasusmotorn har inneburit att 
målstyrning, struktur, gemensamma verksamhetsplaner och tid-
plan förbättrat travsportens utvecklingsarbete. Pegasusmotorn 
inrymmer fyra fokusområden: hästägare, banpublik, ungdom 
och bredd. För åren 2020 och 2021 läggs särskild kraft på 
ungdoms- och breddfrågor. Bland annat har ett nytt förenklat 
licenssystem införts med syfte att underlätta för ungdomar och 
bredd att tävla mer och på egen nivå. Prismedel har fördelats 
om med syfte att uppnå en jämnare fördelning mellan bredd 
och elit. 

Den här kursändringen har vunnit framgång under 2020. 
Svensk Travsports webbplats har fortlöpande publicerat månad-
srapporter om Pegasus-arbetet. År 2020 redovisar glädjande en 
försiktigt positiv utvecklingskurva på flera områden. Det gäller 
till exempel för startande aktiva, ägare och hästar. Trots ett 
minskat tävlingsutbud har de svensktränade hästarna gjort fler 
starter än under 2019.

Ponnytravet är en viktig del av travets ungdomsverksamhet. 
Dessvärre påverkade pandemin ponnysporten med inställda 
tävlingar under fyra månader. Verksamheten i travskolorna an-
passades för att minska smittspridningen och har ändå förmått 
utbilda fler unika elever än vad de gjorde under mot-svarande 
period 2019.

Rådslag om framtida organisation
Den omreglerade spelmarknaden och vidhängande separation 
från ATG har inneburit ett paradigmskifte för den svenska 
travsporten och 2019 beslöt medlemmarna att starta en organi-
sationsutredning. Det nya läget ställer nya krav på styrning och 
organisering av det svenska travet. 

Under hösten genomfördes ett drygt 20-tal Rådslag runt om i 
travsverige. Där har travsportens nuläge, utmaningar och möj-
ligheter samt möjliga vägar för att förbättra organisation och 
styrmodell diskuterats. Medlemmarna har beretts tillfälle att 
uttrycka sin uppfattning och på det sättet ta sitt ägaransvar för 
framtiden. Processen fortsätter under 2021 med Rådslag 2.0. 

Den svenska travsporten är framgångsrik
Travsporten i Sverige har i flera decennier varit etablerad 
i världseliten tillsammans med Frankrike och USA. Björn 
Goop är inte bara segerrikaste svenska kusk genom tiderna 
utan räknas som en av världens skickligaste tömförare med 
stora framgångar på den internationella scenen. Tillsammans 
med Face Time Bourbon segrade han bland annat i Prix 
d’Amérique. Under året passerade finlandsbördige men sedan 
många år i Sverige verksamme Jorma Kontio milstolpen 11 000 
segrar och är segerrikaste körsven i Skandinavien.

Bland de äldre varmbloden avslutade Svante Båth-tränade Very 
Kronos året mycket starkt och segrade bland annat i Svenskt 
Mästerskap. En imponerande första säsong bland de äldre 
svarade Conrads Rödluva för. Främst lyser segern i Sto-EM. 
Daniel Redén tränar fuxstoet.

Fyraåringskullen innehåller hästar av hög klass. Derbysegern 
gick till Hail Mary som ledde varje meter för Robert Bergh. 
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Samma segertaktik användes i Breeders´ Crown. Hail Mary 
utsågs dessutom till Årets Häst. Från samma stall kommer 
Power som med en sen spurt avgjorde Europaderbyt på 
Vincennes. Andra intressanta namn i toppen under säsongen 
var Aetos Kronos, Don Faucci Zet och Diana Zet.

Treåringskullen visade upp en stor bredd med många ta-
langfulla travare. Brambling tränad av Daniel Redén top-
pade i Kriteriet och Björn Goops Eagle Eye Sherry i Trav-
Oaks – de två största loppen för årgången. Bland de yngsta 
segrade Islay Mist Sisu (Per Nordström) i klassikern Svensk 
Uppfödningslöpning.

Bland de äldre på kallblodssidan var Månlykke A.M. med 
Gunnar Melander jämnheten själv och presterade på hög 
nivå. Året toppades med en överlägsen vinst i Svenskt 
Mästerskap. I stonas SM var Silver Jossan, som tränas av 
Simon Wall, starkast. I derbykullen finns hästar som till exem-
pel Järvsö Elling, Tekno Jerven och Alfa Lina som blir fortsatt 
intressanta att följa under kommande säsonger. Bland treårin-
garna kan Bäcklös Faron titulera sig som rikast på hingstsidan 
medan Pegasus Mia toppade bland stona.

Efter Elitloppet den 31 maj framkom uppgifter om att 
vinnaren Propulsion var nervsnittad. En oberoende utredn-
ing resulterade i att resultatlistorna för samtliga lopp där 
Propulsion deltagit korrigerades och prispengarna åter-
krävdes. Även Propulsions avelsvärdering ogiltigförklarades. 
Svensk Travsports Ansvar- och disciplinnämnd kommer 
under 2021 att pröva tränarens ansvar.

Flera osäkerhetsfaktorer och risker 
Inledningen av 2021 överskuggas av en stor osäkerhet om 
hur pandemin fortsatt kommer påverka travsporten. Troligen 
kommer en betydande del av säsongen fortsatt genomföras 
utan publik på banorna och med stängda stallområden 
omvandlade till en arbetsplats för tävlanden och funktionär-
er. För finansieringen av tävlingarna är det avgörande att 
verksamheten kan fortsätta. Hur det långsiktiga intresset för 
att besöka travbanorna, delta som hästägande och/eller aktiv 
påverkas är däremot svårt att bedöma. 

Omställningen till digitala lösningar har skett snabbt i 
samhället. De flesta av travsportens alla mötesforum från 
avdelningsmöten på förbundet till förtroenderåd har under 
2020 genomförts digitalt och fungerat väl. Många medarbe-
tare har arbetat hemifrån helt eller delvis. Det är troligt att 
framtida beteendemönster och arbetssätt förändras i takt med 
digitaliseringen. 

Den nya spellagen infördes 2019. Ett antal obesvarade frågor 
som inte rymdes inom omregleringen har hanterats i den 
statliga utredningen Centrala marknadsfrågor vid omregler-
ingen av spelmarknaden (SOU 2020:64). Ett delbetän-
kande om hästnäringens finansiering på den omreglerade 
spelmarknaden presenterades i oktober. Utredaren anser inte 
att det finns anledning att införa marknadsavgift (avgift på 
bruttoomsättningen) för spel på hästar. Därmed är frågan om 
hästnäringens finansiering alltjämt olöst och konkurrensneu-
tralitet på spelmarknaden har inte uppnåtts. En fungerande 
spelmarknad måste ske på lika villkor och marknadsavgift 
skapar en långsiktig och rättvis fördelning av finansieringsan-
svaret mellan travet och spelbolagen. Något konkret förslag 
för finansieringen av HNS presenterades inte i utredningen.

Utredningen är ute på remiss till och med den 30 april 2021.

Ett stort antal spelaktörer har under året arrangerat spel på 
travsporten utan att erlägga någon ersättning, vilket på sikt 
hotar att urholka travsportens ekonomi.

Regler för moms på prispengar är en av travsportens viktigaste 
framtidsfrågor. Svensk Travsport och LRF Häst för en dialog 
med Skatteverket med syfte att nå fram till rimliga tillämpn-
ingar. Momsfrågan har stor ekonomisk betydelse för många 
hästägare.

Den 21 april 2021 träder den nya djurhälsoförordningen 
(Animal Health Law, AHL) i kraft i hela EU. Syftet är att 
stärka djurhälsan inom EU och påverkar hästnäringens aktörer 
i hög grad. Bland annat skärps regler avseende transporter – 
gränspassager, anläggningar med häst, förflyttningar av hästar, 
hästpass och identifiering samt hästavelsorganisationerna 
och deras arbete Det åligger Jordbruksverket att anpassa de 
nationella föreskrifterna, samt att ta fram underlag för revider-
ing av svenska lagar och förordningar. Svensk Travsport har 
deltagit i ett HNS-projekt tillsammans med LRF Häst för att 
samordna hästnäringens synpunkter samt utreda och bevaka 
arbetet med AHL.

Hållbarhetsarbete - Miljöinformation 
Travsportens hållbarhetsarbete sker i samarbete med 
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och LRF Häst och 
tar utgångspunkt från de globala mål som tagits fram inom 
FN och Parisavtalet, Agenda 2030, och Sveriges miljömål. 
Några av frågorna som adresserar travsporten är övergödnin-
gen och gödselfrågan, energi och vattenförbrukning. Vidare är 
arbetsmiljöfrågorna viktiga, från det området kan konstateras 
att utbildningen Schysst stall har alldeles för få genomfört. 
Travsportens uppgift är att hitta goda ekonomiska lösningar för 
hästar och människor för att minska klimattrycket. Vi är förp-
liktade att redovisa vad vi gör inom hållbarhetsarbetet från och 
med 2021. En hållbarhetspolicy för travet ska tas fram.
 
Svensk Travsport, HNS och LRF Häst har beslutat arbeta med 
följande övergripande målformuleringar: 

• Sänka tröskeln – ” Det ska vara lätt att göra rätt, inspirera! 
” Få fler att börja agera i liten skala.

• Hästgödsel en resurs – Hantering – kvittblivning 
– övergödning

• Bete & Biologisk mångfald – Bidrag och landskaps-
vårdande insatser

• Konsumtion – Råvaror –produktion – återvinning 
– hållbarhet

• Ett hållbart evenemang – Hästen – människan – miljön
• Energi & Vatten – Bra alternativ och smart hantering
• Transporter – Struktur – beteende – innovationer.
 
Svensk Travsport arbetar även tillsammans med HNS och 
övriga hästorganisationer i Hästnäringens Miljökommitté, ett 
nätverk och referensgrupp för miljö- och hållbarhetsfrågor 
inom hästnäringen. Kommittén bevakar samt behandlar ak-
tuella och gemensamma miljö- och hållbarhetsfrågor inklusive 
lagstiftning.
 
Ledamöterna i kommittén ansvarar för att driva och hantera 
miljö- och hållbarhetsfrågor inom den egna organisationen. 
Hästnäringens gemensamma initiativ på området miljömässig 
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hållbarhet, som påbörjades 2019, har intensifierats under 2020. 
Till exempel via temamöte med branschens högsta samverkan-
sorgan, Hästnäringens Representationsråd, som slog fast vikten 
av att arbeta gemensamt med hållbarhetsfrågor, särskilt de 
miljömässiga perspektiven.
 
Parallellt har det pågående projektet Skitsmart, med fokus på 
hantering och kvittblivning av hästgödsel samt dess miljöpåver-
kan, har arbetet fortsatt med bland annat information, föreläs-
ningar och samverkan med till exempel Greppa Näringen. 
Via Miljökommittén och HNS ställde sig hästnäringen bakom 
initiativet ”Varje skit räknas” (via Stiftelsen Race for the Baltic), 
för att uppmuntra till ökad mockning av rasthagar som ett sätt 
att minska läckage från hästgödsel.
Ett stort gemensamt arbete har även skett kring den så kallade 

Förslag till vinstdisposition  
        

Belopp (tkr)                                                          

 
Balanserad vinst      -314 993 104 
Årets resultat       317 889 316
Summa kronor           2 896 257
 
Styrelsen föreslår att    
medlen disponeras så att i ny räkning balanseras                               2 896 257

Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande bokslutskommentarer. Avsättning till kapitalandelsfond har gjorts på koncernnivå med 53 860 tkr.

Övergödningsutredningen (SOU 2020:10) som beskrev ett 
behov av nya regler om gödselhantering för hästhållare tillsam-
mans med en rad rekommendationer och exempel som föres-
logs utredas vidare. Via Miljökommittén och tillsammans med 
LRF Häst samordnades hästnäringens gemensamma yttrande 
som totalt cirka 15 organisationer ställde sig bakom. Svensk 
Travsport lämnade även in ett eget remissyttrande med travets 
särskilda synpunkter på utredning
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RESULTATRÄKNING 
KONCERNEN
          
          2020-01-01   2019-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2020-12-31   - 2019-12-31

Nettoomsättning   1     790 689                           777 564  
Aktiverat arbete för egen räkning                22       20 038                   33 697          
Andelar i intresseföretags resultat  12               2 049 860          1 070 727   
Övriga rörelseintäkter            3 868            –         
                   2 864 455           1 881 988
 
 
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader   2, 18              -2 043 518             -2 132 718
Personalkostnader   3    -109 108   -107 678
Avskrivningar av materiella och                       
immateriella anläggningstillgångar  4      -63 691              -28 607 
Rörelseresultat        648 138               -387 015
 
 
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                 6              856          450
Räntekostnader och liknande resultatposter   7     -19 190              -11 630  
          

 
Resultat före skatt        629 804               -398 195
Skatt på årets resultat    9     -57 358          -880 
Årets resultat        572 446                        -399 075
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not                2020-12-31   2019-12-31

TILLGÅNGAR    
 
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 22        34 620                 20 076 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken   
samt liknande rättigheter   21                 –                 53 333 
Kundrelationer   20                         –            69
Pågående utvecklingsarbeten   23           9 784    13 102    
             44 404    86 580 
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  10            3 061                    4 398
                             3 061      4 398  
      
 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag   12                 608 960                555 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav  13         12 764     12 751
Andra långfristiga fordringar   13             1 728       1 686
                     623 452   569 537

Summa anläggningstillgångar                    670 917               660 515 
 
 
Omsättningstillgångar  
Varulager m.m. 
Färdiga varor och handelsvaror                      125          176
                                        125          176
 
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar            45 206                  42 812
Skattefordringar                4 340                     3 351
Övriga fordringar   14                 101 231                58 063
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15         70 584               52 431
                     221 341             156 657
 
                                         
Kassa och bank                    143 129                 178 231
Summa omsättningstillgångar                    364 595           335 064

SUMMA TILLGÅNGAR                 1 035 512   995 579
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not               2020-12-31       2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 
Eget kapital     
Dispositionsfond             118          118
Andra fonder         
Kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter                 652 664   587 577 
Balanserat resultat inklusive årets resultat                   -72 189               -579 544 
                    580 593       8 151 
 
 
Avsättningar
Uppskjuten skatt             15 407       1 146
Övriga avsättningar        19 600              –
              35 007       1 146 
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörskulder           63 770     38 580 
Skulder till intresseföretag          87 110                719 605 
Skatteskulder                41 783          627 
Övriga skulder                      21 553     75 042 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16                205 696                152 428 
                    419 912                986 282 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                           1 035 512                 995 579 

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 

KONCERNEN         
                                      Dispositionsfond                Kapitalandelsfond och fond  Balanserat resultat  
Belopp i tkr                                     för utvecklingsutgifter  inkl. årets resultat 

Ingående balans 2019-01-01                  118     417 673         -10 593    
Årets resultat          169 904         -568 951            
Utgående balans 2019-12-31                   118     587 577          -579 544
            
Årets resultat                                        65 087                 507 355
Utgående balans 2020-12-31                  118                                652 644                -72 189 
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KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
          2020-01-01   2019-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2020-12-31                   - 2019-12-31

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster           629 804  -398 195
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.*                  -1 966 781             -1 041 943
                     -1 336 977                      -1 440 138 

Betald skatt               -1 941                         -789 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital                    -1 338 918          - 1 440 927 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager                   51                              36
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar           -64 684     -27 134
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder            24 970      106 199
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -1 378 581              -1 361 826
 
 
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  10              -128      -1 343
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 10                 27                    328
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21, 22, 23         -20 037      -33 697
Förvärv av finansiella tillgångar   12, 13           -1 405       -1 353
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  13            1 517      1 547
Kassaflöde från investeringsverksamheten          -20 026                   -34 518
 
 
Finansieringsverksamheten         
Upptagna lån                           –               541 000 
Amortering lån          -632 495
Erhållna koncernbidrag        1 996 000    934 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten      1 363 505              1 475 000
 
Årets kassaflöde            -35 102         78 656
Likvida medel vid årets början           178 231     99 575
Likvida medel vid årets slut**           143 129    178 231

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
          2020-01-01   2019-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2020-12-31   - 2019-12-31

*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.          
Resultatandel från intresseföretag      -2 049 860             -1 070 727
Av- och nedskrivningar av tillgångar            63 691       28 607
Övriga avsättningar             19 388                   177
Resultat försäljning av anläggningstillgångar                               –
             -1 966 781           -1 041 943  
 
**Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank           143 129     178 231
            143 129    178 231
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RESULTATRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
          2020-01-01    2019-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2020-12-31   - 2019-12-31

Nettoomsättning   1           248              1 090 
               248            1 090 
Rörelsens kostnader         
Övriga externa kostnader   2, 18                   -59 681                  -68 525
Personalkostnader   3          -558                        -486 
Avskrivningar av materiella och immateriella        
anläggningstillgångar   4               –                         – 
Rörelseresultat        -59 991             -67 921 
 
 
Resultat från finansiella poster         
Resultat från andelar i koncernföretag                 –                        – 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  6           428                           – 
Räntekostnader och liknande resultatposter                           7     -18 017         -10 447
Resultat efter finansiella poster       -77 580       -78 368
 
 
Bokslutsdispositioner         
Koncernbidrag, erhållna   5, 12              2 000 000                        938 000 
Koncernbidrag lämnade                -1 516 000                    -1 188 000 
Avsättning till periodiseringsfond                              8    -53 916                         – 
Resultat före skatt                     352 504                 -328 368
 
 
Skatt på årets resultat                              9    -34 614                  – 
Årets resultat                      317 890                    -328 368 
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not    2020-12-31 2019-12-31

 
TILLGÅNGAR          
 
Anläggningstillgångar          
 
Finansiella anläggningstillgångar            
Andelar i koncernföretag                                                       11                      247 593 247 593
Andelar i intresseföretag   12         700       700
                   248 293 248 293

Summa anläggningstillgångar                  248 293 248 293
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar            249       128
Fordringar hos koncernföretag         4 783    5 306
Fordringar hos intresseföretag                         –              –
Skattefordringar               –          –
Övriga fordringar   14                 28 983   7 103
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15     4 358              –
        38 373 12 537
 
 
Kassa och bank                  128 802 164 556
Summa omsättningstillgångar                  167 175 177 093

 
SUMMA TILLGÅNGAR                  415 468                425 386
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not               2020-12-31 2019-12-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
 
Eget kapital         
Dispositionsfond            118        118
             118        118
         
Balanserad vinst                 -314 994    13 375
Årets resultat                  317 890  -328 368
    19                 2 896  -314 993
                
                     3 014   -314 875

Obeskattade reserver       
Periodiseringsfond        53 916           –
        53 916           –

Skulder         
Leverantörskulder          10 846          42
Skulder till koncernföretag                  307 047    98 394
Skulder till intresseföretag                       7 110 638 549
Skatteskulder       33 400           –
Övriga skulder             133     1 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16             2      2 135
                    358 538 740 261
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                 415 468 425 386

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 
MODERFÖRETAGET           
                                                    Dispositions-                   Balanserat 

Belopp i tkr     fond      resultat          Årets resultat

Ingående balans 2019-01-01     118     7 627      5 748 
Omföring av föregående års resultat         5 748     -5 748
Årets resultat                        -328 368
 
Utgående balans 2019-12-31      118   13 375              -328 368
Omföring av föregående års resultat                 -328 368               328 368
Årets resultat                            317 889
 
Utgående balans 2020-12-31     118             -314 993               317 889



37

KASSAFLÖDESANALYS 
MODERFÖRETAGET
            
         2020-01-01  2019-01-01 

Belopp i tkr   Not    -2020-12-31 -2019-12-31

Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster                       -77 580               -78 368 
         -77 580        -78 368
 
 
Betald skatt         - 1 214          1 594
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital        -78 794          -76 774
 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager                 –             –
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar       -25 837     26 185
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder                  -415 123     581 728
Kassaflöde från den löpande verksamheten                 -519 754               531 139
 
 
Investeringsverksamheten         
Lämnade aktieägartillskott                              –            -205 000 
Kassaflöde från investeringsverksamheten                            –             -205 000
 
 
Finansieringsverksamheten         
Erhållna koncernbidrag                  2 000 000             938 000
Lämnade koncernbidrag                 -1 516 000                 -1 188 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                     484 000                                 -250 000
 
 
 
Årets kassaflöde        -35 754    76 139
 
 
Likvida medel vid årets början       164 556    88 417
Likvida medel vid årets slut*       128 802            164 556 
 
 
  
*Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank       128 802     164 556
        128 802         164 556
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Allmänna redovisningsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).      
 
Bedömningar och uppskattningar  
Styrelsen har bedömt att inga väsentliga bedömningar och upp-
skattningar föreligger.
      
Intäktsredovisning    
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller 
kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i 
likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabat-
ter. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas 
som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och 
när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   
 
Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar 
till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed det 
beräknas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder 
värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffn-
ingsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp 
varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.    
   
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår dels under finansiella poster och dels under 
övriga externa kostnader.      
 
Skatter       
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det 
skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas 
med 21,4% av summan av avsättning och upplösning av perio-
diseringsfond. 
 
Immateriella tillgångar 
Goodwill 
Under 2014 har dotterbolaget TR Media AB köpt samtliga 
aktier i Joker Software AS, org.nr. 989 027 743, registrerat i 
Norge, där tidpunkten för förvärvet var 2014-01-01. De förvär-
vade enheterna var främst Jokersystemet, en programvara som 
numera vidareutvecklas i TR Media AB. Avvecklingen av Joker 
Software AS blev klart i december 2014. I samband med detta 
flyttades kvarvarande verksamhet över till TR Media AB. Erlagd 
köpesumma för aktier redovisas som Goodwill, med avdrag för 
fastställt resultat av likvidation. Goodwill redovisas till anskaffn-
ingsvärde minskat med ackumelerad avskrivning enligt plan. 
 
Kundrelationer 
Under 2017 har dotterbolaget TR Media AB köpt Pinracer.se’s 
kundregister varvid det integrerats med ett av deras egna system. 
Kundrelationer redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerad avskrivning enligt plan. 
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande   
Företaget redovisar från och med 2019 internt upparbetade 
immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 

Det innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i 
K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Tidigare år har 
kostnadsföringsmodellen tillämpats, vilket innebär att samtliga 
utgifter kostnadsförs direkt när de uppkommer.
 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
Hästsportsystemet används bl.a. för att registrera varm- och 
kallblod samt fullblod i STs egenskap av organisation som är 
ansvarig för registerföring av dessa hästar samt i syfte att kunna 
tillhandahålla hästsportdata till olika intressenter inklusive aktiva 
inom travsporten, spelbolag m.fl. Hästsportsystemet används 
även för att organisera tävlingsverksamhet inom trav- och galopp 
i Sverige. I Hästsportsystemet registreras trav- och galopphästar 
och de fysiska och juridiska personer som har någon form av 
relation till dessa samt grundläggande information för tävlings-
verksamhet av trav- och galopptävlingar. 
 
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade  
nyttjandeperiod.    

Följande avskrivningstider tillämpas:             
     Koncernen 
Materiella  
anläggningstillgångar    
Datorer            5 år
Inventarier, verktyg           
och installationer       5 år   
    
Immateriella  
anläggningstillgångar   
Goodwill       5 år 
Kundrelationer       3 år  
Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten och liknande  2-3 år 
      
Anteciperade utdelningar   
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall 
moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelnin-
gen. Moderföretaget har bokfört beloppet redan under in-
tjänandeåret, men där dotterbolaget bokför utdelningen först 
under nästföljande år i samband med att årsstämman fattar 
beslut om vinstdispositionen. 
   
Koncernredovisning    
Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med BFNAR 
2012:1 (K3).Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka 
dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1 kap 4 §.

Intresseföretag     
Svensk Travsport äger drygt 90% av aktierna i AB Trav och 
Galopp (ATG). ATGs styrelsesammansättning regleras i ATGs 
bolagsordning och därmed har Svensk Travsport inte något 
bestämmande inflytande. ATG klassas därmed som ett in-
tresseföretag och redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vidare 
innebär detta att Svensk Travsports andel i ATGs resultat redovisas 
på egen rad i koncernens resultaträkning och den ackumulerade 
andelen i ATGs eget kapital redovisas som kapitalandelsfond 
inom bundet eget kapital.

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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Koncernuppgifter   
Företaget ägs av de inom Sverige verksamma travsällskap samt 
de travklubbar och basorganisationer som beviljats anslut-
ning. 

Närståendetransaktioner   
Intresseföretag     
Svenskt Travsport har under året erhållit marknadsersättning 
från ATG med 524 723 tkr (477 478 tkr).   
    

Koncernföretag    
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser  
0,2 % av inköpen och 0,5 % av försäljningen andra företag 
inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor 
avser 0,0 % av inköpen och 0,0 % av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget till-
hör. 

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

NOT 1  
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
             

           2020-01-01   2019-01-01 
         - 2020-12-31 - 2019-12-31 
Koncernen         
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Serviceavgifter från sällskapen           31 044 62 009
Marknadsersättning                      524 723 477 478 
Registreringsavgift           12 007  11 025
Böter            7 989         7 638
Licensavgifter           64 304  12 365
Analysavgifter               535    595
Avelsvärderingsavgifter            1 628    1 911
Försäljning varor               907       887
Försäljning tjänster           18 843  18 590
Prenumerationer           27 089 31 539
Lösnummerförsäljning           13 389 11 176
Annonser           10 956 11 954
Breeders’ Crown             7 656        8 408–
Övrigt                         69 549 121 989
                       790 689 777 564

 
Moderföretaget*  
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Övrigt               248      1 090
                248    1 090

* All tävlingsverksamhet bedrivs numera i Svensk Travsport AB



40

NOT 2  
EXTERNA KOSTNADER 
 
               2020-01-01              2019-01-01  

                 - 2020-12-31            - 2019-12-31

 
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen           
Ernst & Young AB         
 Revisionsuppdrag           
 Andra uppdrag 
         
Moderföretag         
Ernst & Young AB         
 Revisionsuppdrag          
 Andra uppdrag                                 

 
 

Övriga externa kostnader                                                          
Koncernen                
Råvaror och förnödenheter         
Anslag         
Dopningslabb         
Pris- och uppfödarmedel 
Distributionskostnader         
Lokalkostnader         
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial         
Kostnader för transport        
Frakt och transport 
Resekostnader       
Reklam och PR         
Övriga försäljningskostnader     
Kontorsmaterial och trycksaker         
Tele och post         
Företagsförsäkring och övriga riskkostnader        
Förvaltningskostnader         
Breeders’ Crown         
Övriga externa tjänster         
Övriga externa kostnader         
         

 
 

Moderföretag*         
Anslag         
Dopningslabb         
Lokalkostnader         
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial         
Resekostnader         
Reklam och PR         
Övriga försäljningskostnader         
Kontorsmaterial och trycksaker         
Tele och post        
Företagsförsäkring och övriga riskkostnader         
Förvaltningskostnader         
Breeders’ Crown         
Övriga externa tjänster         
Övriga externa kostnader         
         

 

1 223 
104

363
104

 
 
 

40 449
120 699

9 600
1 560 161

15 467
8 261
8 397

48
61

1 455
96 073

292
4 206
5 225
4 805
3 540
7 656

155 444
1 679

2 043 518 
 
 

56 777
–
–
–

138
–
–
–
–
–

2 041
–

228
497

59 681

 

1 132
147

508
70

 
 
 

40 631
112 145

9 392
1 631 006

19 300
8 267
9 317

43
–

3 868
94 457

1 564
4 560
4 621
3 729
 1 461
8 407

171 972
7 978

2 132 718
 
 

61 975
–      
4
–

381
–

598
4
–

23
943

–
774

3 823
68 525



41

NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
              

                               2020-01-01        2019-01-01 
             - 2020-12-31      varav män                         - 2019-12-31    varav män

                 Anställda                      Anställda
Moderföretaget         
Sverige          0   0%      – 0%
Totalt i moderföretaget          0   0%     0            0%
      
Dotterföretag         
Sverige       117 45%                118 43%
Totalt i dotterföretag       117 45%                118 43%
         
Koncernen totalt                     117 45%               118 43%

 
 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning       2020  2019

        Andel kvinnor Andel kvinnor
Moderföretaget         
Styrelse         43% 33%
Företagsledning            –  – 

 
Koncernen totalt         
Styrelse         32% 27%
Företagsledning        47% 47%

 
 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     2020-01-01   2020-01-01   2019-01-01   2019-01-01 

                                                                                                     - 2020-12-31  - 2020-12-31 - 2019-12-31 - 2019-12-31

  
      Löner och Sociala  Löner och Sociala 
      ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget              –           –           – – 
(varav pensionskostnad)                      (–)  1)   (–)
Dotterföretag     69 296  34 719  67 805 30 578
(varav pensionskostnad)       (9 874)     (9 238)
Koncernen totalt     69 296  34 719  67 805 30 578
(varav pensionskostnad)       (9 874)  2) (9 238)
1) Samtliga anställda har sedan januari 2019 varit anställda i Svensk Travsport AB, varför några löner eller pensioner ej har betalats 
2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 013 tkr (f.å. 2 209 tkr) generalsekreterare/VD och 0 tkr (0 tkr) styrelse.  
    Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser till generalsekreterare/VD och styrelse.  

Löner och andra ersättningar fördelade mellan      2020-01-01   2020-01-01   2019-01-01        2019-01-01 

styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda    - 2020-12-31  - 2020-12-31 - 2019-12-31 - 2019-12-31

      Styrelse, VD Övriga  Styrelse och Övriga 
      och Generalsekr. anställda Generalsekr. anställda

Moderföretaget 
Sverige         477         –     958  –
Moderföretaget totalt        477         –     958  –
(varav tantiem o.d.)         (–)        (–)       (–)   (–)
         
Dotterföretag         
i Sverige     4 757  65 570  3 329 64 476

Koncernen totalt     5 234  65 570  4 287  64 476
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FORTSÄTTNING NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
        2020-01-01 - 2020-12-31  2019-01-01 - 2019-12-31              

 
Arvoden till styrelseledamöter i Svensk Travsport (tkr)    
     Styrelsearvode Dagarvode  Styrelsearvode Dagarvode 
Marjaana Alaviuhkola      345  87  270    64
Lina Bertilsson      160    6  123    12
Mats Norberg        150    7  103    14
Daniel Schützer         –   –     30      –
Anders Källström        168    4  103      9
Marcus Persson        143    9  103      5
Remy Nilson        150  30   103      5
Saila Quicklund        69  22      –      –
Hanna Eriksson (adj.)         –     7      –    14
 
Arvoden som utgått för uppdrag under 2020 och 2019 i närstående bolag som inte konsolideras i denna årsredovisning (tsek).  
Avser AB Trav och Galopp, Hästnäringens Nationella Stiftelse samt ATG Hästklinikerna AB.     

     Styrelsearvode 2020  Styrelsearvode 2019  
Marjaana Alaviuhkola     155   155  
Mats Norberg       186   173
Lina Bertilsson       92   135
Daniel Schützer          –       62
Anders Källström     135     69
Markus Persson       69      –

NOT 4 
AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
          
          2020-01-01    2019-01-01 

        - 2020-12-31   - 2019-12-31

 
Koncernen         
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o liknande        -8 811       -520
Konsessioner, patent, licenser, varumärken       -53 333    -26 667
Inventarier, verktyg och installationer         -1 547     -1 420
         -63 691    -28 607
Moderföretaget         
Inventarier, verktyg och installationer                –                  –

NOT 5 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
          
          2020-01-01    2019-01-01 

        - 2020-12-31   - 2019-12-31

 
Moderföretaget         
Koncernbidrag           4 000                –
            4 000             –
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NOT 6
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
          2020-01-01    2019-01-01 

        - 2020-12-31   - 2019-12-31

 
Koncernen         
Ränteintäkter, övriga             856      450
              856   450
Moderföretaget         
Ränteintäkter, övriga             428     –
              428     –

NOT 7 
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
          2020-01-01    2019-01-01 

        - 2020-12-31   - 2019-12-31

 
Koncernen         
Räntekostnader, övriga         -19 190              -11 630
          -19 190              -11 630
Moderföretaget         
Räntekostnader, övriga         -18 017              -10 447
          -18 017               -10 447 

NOT 8
BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA
          
          2020-01-01    2019-01-01 

        - 2020-12-31   - 2019-12-31

 
Moderbolaget
Periodiseringsfond, årets upplösning               –            –
Periodiseringsfond, årets avsättning      -53 916            –
        -53 916            –

NOT 9 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
                            2020-01-01 - 2020-12-31                                 2019-01-01 - 2019-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Aktuell skatt   -43 097             -34 614       -676           – 
Uppskjuten skatt   -14 261                      -204           –
Redovisad skatt   -57 358             -34 614        -880           –
         
Avstämning av effektiv skattesats         
         
Redovisat resultat före skatt   629 804                352 504            -398 195             -328 368
Skatt på redovisat resultat enligt gällande   
skattesats (21,4%)   -134 778      -75 436  85 214   70 271 
         
Skatteeffekt av:         
Skatteeffekt av ränta periodiseringsfond  –                      –         -5                  – 
Övriga ej avdragsgilla kostnader   -30 986      -14 939              -25 971  -14 667
Utnyttjat underskottsavdrag   96 853            55 759          –           – 
Ej skattepliktiga intäkter   27                –        35         30
Justering skattekostnad tidigare år  –                –          –           –
Justering latent skatt   –                –              -89 412   -55 634

Ej skattepliktiga intäkter, del av resultatandel ATG 11 526                             –  29 259           –
Övrigt   –                         –                        –           –
    -57 358      -34 615      -880            0
         
Effektiv skattesats   -9%          -10%       -0%        -0%
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NOT 10 
INVENTARIER, VERKYG OCH INSTALLATIONER 

                                      2020-12-31                                2019-12-31               
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början   11 166    –    10 151          –
Nyanskaffningar   128         –    1 343          –
Avyttringar och utrangeringar   -27     –           -328          –
    11 267             –  11 166          –         
         
Ackumulerade avskrivningar         
Vid årets början   -6 768     –  -5 660           –
Avyttringar och utrangeringar   –      –      229           –
Årets avskrivning plan på anskaffningsvärden -1 438        –  -1 337           –
    -8 206             –  -6 768           –
         
Redovisat värde vid periodens slut  3 061             –   4 398           –

NOT 11 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
            

                  2020-12-31  2019-12-31

 
Ackumulerade anskaffningsvärden         
Vid årets början       247 593  42 593
Nyanskaffningar                 –          –
Lämnade aktieägartillskott                             –                           205 000
Redovisat värde vid periodens slut                  247 593 247 593

 
SPEC AV MODERFÖRETAGETS OCH KONCERNENS 
INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
   

        Antal andelar Andel% Bokfört värde

 
Dotterföretag         
    Svenska Travsportens Centralförbund Utvecklings AB,            
 556075-2643, Stockholm       2 000  100        843
    Svensk Travsport AB, 556945-5354, Stockholm     1 000  100 246 750
Dotterföretags innehav         
   Hästsportens Administrativa Center AB, 556566-5444, Borlänge    100 
   Svensk Travsport Projekt AB, 556537-2314, Stockholm       100 
   TR Media AB, 556078-5114, Stockholm        100 



45

NOT 12 
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

                                      2020-12-31                                2019-12-31               
 
Ackumulerat redovisat värde   Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början     555 100    700   418 373  700
Förvärv   –       –                  –     – 
Årets andel i intresseföretags resultat efter skatt 2 049 860       –            1 070 727     –
Erhållet koncernbidrag   -1 996 000       –              -934 000         –
Redovisat värde vid periodens slut  608 960    700   555 100   700
          
        

    Bokfört värde 
        Andel/antal Kapitalandelens     hos 

  

Intresseföretag/ org nr/ säte       i %   värde i koncernen    moderföretaget

   
AB Trav och Galopp         
556180-4161, Stockholm       90,00025 608 960  700
Anledningen till att AB Trav och Galopp redovisas som ett intressebolag är att det finns ett avtal med staten som reglerar styrelse-
sammansättningen. Detta gör att staten har styrelsemajoritet trots att Svensk Travsport äger över 90% av bolaget.   
     

NOT 13 
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

                                      2020-12-31                                2019-12-31               
Andra långfristiga värdepappersinnehav    
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Ingående anskaffningsvärde   12 876    –  13 070          –
Omklassificering   –    –          –          –
Årets inköp   1 405    –    1 353          –
Årets försäljning   -1 517    –   -1 547          –
Utgående anskaffningsvärde   12 764    –  12 876          –

Ingående nedskrivningar   -125    –           -406          –
Årets nedskrivningar   –    –         -51          –
Årets vändning av tidigare nedskrivningar  125    –            332          –
Nedskrivning   –    –              –          –
Utgående nedskrivningar   –    –          -125           –

Bokfört värde   12 764    –  12 751          –
         
Andra långfristiga fodringar        
Ingående anskaffningsvärde   1 686    –   2 259          –
Årets inköp   42    –         –          –
Nedskrivning   –    –    -573          –
Utgående anskaffningsvärde   1 728    –  1 686          –
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NOT 14 
ÖVRIGA FORDRINGAR
                                      2020-12-31                                2019-12-31               
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern       Moderföretag
Sportsystemet    1)   –                 –  27 411           –
Övriga fordringar   101 231                28 983  30 652    7 103
    101 231         28 983  58 063    7 103

1) Posten består främst av fordringar på hästägare och TDS-anslutna (TränarDebiteringsSystemet) travtränare samt TDS-anslutna 
travtränares fordringar på hästägare. Per 2018-12-31 har all tävlingsverksamhet överförts till dotterbolaget Svensk Travsport AB.  
    

NOT 15
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
            

                     2020-12-31   2019-12-31

 
Koncernen         
Upplupna intäkter       45 156 43 229
Övriga poster       25 438  9 202
        70 584 52 431
         
Moderföretaget         
Övriga poster        4 358   –
         4 358   –

NOT 16 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

                                      2020-12-31                                2019-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Upplupna personalkostnader   8 054             –     6 572          –
Skuld förtidsbetalda prenumerationer  5 883             –     8 637          –
Breeders’ Crown   35 152             –   33 630          –
Övriga poster   156 608             2               103 589          2 135
    205 697             2               152 428    2 135

NOT 17
STÄLLDA SÄKERHETER SAMT EVENTUALFÖRPLIKTELSER
            

                     2020-12-31   2019-12-31

 
Ställda säkerheter       Inga   Inga

Eventualförpliktelser 
Svensk Travsport har ett åtagande gentemot en grupp professionella travtränare att svara för visst periodiskt understöd. Vår 
bedömning är att detta inte kommer att innebära någon påverkan på organisationens ekonomiska ställning.    
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NOT 18 
LEASING

Årets leasingavgifter avseende koncernen uppgår till 6 732 tkr (7 703 tkr). Framtida leasingåtaganden har överlåtits till dotter-
bolaget Svensk Travsport AB.      
     
Framtida operationella leasingavgifter uppgår till följande: 

                                  Koncern                            Moderföretag            
 
Att betala   2020       2019   2020  2019
Inom 1 år   5 643      6 567     –      –
Senare än 1 år men inom 5 år   112      6 540     –      –
Senare än 5 år   –            –     –      –
         
Summa   5 755   13 107     –      –

NOT 19
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
            

                     2020-12-31   

 
Till fullmäktigesmötets förfogande står följande vinstmedel:     
Balanserad förlust                 -314 993 104 
Årets vinst                  317 889 361      
Summa                      2 896 257 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras  
så att i ny räkning balanseras                     2 896 257   

NOT 20
KUNDRELATIONER
            

                     2020-12-31   2019-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde           250      250 
Nyanskaffningar              –    –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden         250    250

Ingående avskrivningar                            -181                                    -97
Årets avskrivningar            -69    -84
Utgående ackumulerade avskrivningar         -250     -181

Utgående redovisat värde              –        69
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NOT 21
KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER 
            

                     2020-12-31   2019-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde       80 000     80 000 
Nyanskaffningar               –               –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     80 000      80 000

Ingående avskrivningar                    -26 667            –
Årets avskrivningar       -53 333   -26 667
Utgående ackumulerade avskrivningar      -80 000                -26 667

Utgående redovisat värde                –    53 333

Avser förvärv av hästsportsystem från ATG.   

NOT 22
AKTIVERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 
            

                     2020-12-31   2019-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde          20 596                   –
Under året aktiverade utvecklingsarbeten         13 102             –
Nyanskaffningar          10 253      20 596
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden        43 951      20 596

Ingående avskrivningar              -520       –
Årets avskrivningar           -8 811           -520
Utgående ackumulerade avskrivningar           9 331            -520

Utgående redovisat värde          34 620                 20 076

NOT 23
PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETEN 
            

                     2020-12-31   2019-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde        13 102              – 
Avslutade utvecklingsarbeten       -13 102              –
Nyanskaffningar          9 784      13 102
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden        9 784      13 102

Utgående redovisat värde          9 784      13 102
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  Stockholm 26 mars 2021

  Marjaana Alaviuhkola      Maria Croon
  Ordförande       VD

  Lina Bertilsson       Marcus Persson

  Mats Norberg       Anders Källström 

  Remy Nilson       Saila Quicklund

 

  

  Vår revisionsberättelse har lämnats 30 mars 2021

  Åsa Lundvall       Camilla Ral Ingvarson 

  
Auktoriserad revisor       Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till fullmäktigemötet i Svensk Travsport, org.nr 802003-5575 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svensk 
Travsport år 2020. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 24-49  i detta dokument. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rät-
tvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.
 
Vi tillstyrker därför att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.
 
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och kon-
cernredovisningen vilken återfinns på sidorna 3-23. Det är styrelsen och verkstäl-
lande tjänstemannen som har ansvaret för denna andra information.
 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 
 
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.
 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
 
Styrelsens och verkställande tjänstemannens ansvar
Det är styrelsen och verkställande tjänstemannen som har ansvaret för att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande tjänstemannen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande tjänstemannen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift.   
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-sed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll..

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rim-
ligheten i styrelsens och verkställande tjänstemannen uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande tjänste-
mannen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande tran-
saktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finan-
siella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för 
våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrol-
len som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande tjänstemannens förvaltning av Svensk 
Travsport för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande före-
ningens vinst eller förlust.
 
Vi tillstyrker att fullmäktigemötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande tjänstemannen ansvars-
frihet för räkenskapsåret.
 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.
 
Styrelsens och verkställande tjänstemannens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande förening-
ens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande tjänstemannen som har 
ansvaret för förvaltningen enligt föreningens stadgar. 
 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ans-
varsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande tjänstemannen i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett 
förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med förenin-
gens stadgar.
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med föreningens stadgar.

Stockholm den 30 mars 2021

 

Åsa Lundvall  Camilla Ral Ingvarson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE FORTS.


