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VI MÅSTE VÅGA FÖRÄNDRA OSS – OCH VI HAR 
KOMMIT EN BIT PÅ VÄG 
 

Jag hoppas att 2016 i framtiden kommer att bli ihågkommet som ett ljust år, som det år när Svensk 
Travsport beslutade sig för att inleda Pegasus 2020. Pegasus 2020 inkluderar ett nytt sätt att jobba, det 
inkluderar strategiska mål som sporten aldrig tidigare satt upp, det inkluderar mod. Vågar vi inte förändra 
oss så kommer världen att förändra oss till det sämre. Det innebär också att vi tydliggör att vi måste göra 
saker tillsammans. Jag kommer personligen att göra allt som står i min makt för att vi ska nå den  
gemensamma målbilden, sportens önskvärda läge. Det läge som över 850 personer inom sporten var med 
och tog fram. Alla som ville var med. Men det är inte mitt ansvar att vi når dit. Jag har min del, precis som 
alla andra inom sporten. Jag kommer inte att lösa någonting ensam – och jag vet att det kommer finnas de 
som ställer sig i ett hörn och tjurar. 

2016 kommer tyvärr också att ses tillbaka på som ett svart år gällande dopning. Kortsiktigt är det  
otroligt negativt, men långsiktigt finns det positiva element. Att fuskare fastnar i nätet innebär också att 
nätet stärks, att de senaste årens intensifiering av antidopningsarbetet och det ökade samarbetet mellan  
travnationerna visar att ingen går säker. Sporten valde också, genom referensgruppen för travsällskap och  
basorganisationer, att prioritera antidopningsarbetet ytterligare. Förslaget om två nya miljoner från 
sportens medel till det arbetet klubbades igenom av styrelsen under hösten. Kampen mot fusk dör aldrig. 

Sporten via den referensgrupp för travsällskap och basorganisationer valde också att prioritera  
antidopningsarbetet ytterligare. Förslaget om två nya miljoner från sportens medel till det arbetet  
klubbades igenom av styrelsen under hösten. Kampen mot fusk dör aldrig. 

I Sverige införde vi möjligheten till nedflyttning av ekipage som ett led i ett tufft harmoniseringsarbete 
gällande det europeiska reglementet. 

2016 var också året när vi inledde det som vi i dag kallar för ”treårsresan”. Av logiska skäl så inledde vi, 
efter drygt 40 år av sammanflätning, förberedelser för en separation av Svensk Travsport (och Svensk 
Galopp) och ATG. På en omreglerad lika villkors-marknad så kan vi inte ha det intima förhållande vi 
haft mellan moder- och dotterbolag. Jag vet att det kommer att bli en sorgeprocess för många, men jag är 
också medveten om att den insikten inte kommer förrän det är skarpt läge. 

Vi är också inne i en process på kontoret på Svensk Travsport. De senaste åren har vi gjort en förflyttning 
där vi stärker upp hästvälfärdsarbetet, marknadssidan och inte minst utbildningssidan. Det är tydligt för 
oss som varit med ett tag att utbildningsverksamheten och travskolorna tagit stora kliv på en resa som 
kommer fortsätta. 

Övriga saker som hänt under året har varit att vi inlett en förändring av det fördelningssystem vi har ut till 
banorna, vi såg för första gången på länge en uppgång av antalet betäckta ston (tre procent för  
varmbloden och 13 procent för kallbloden), vi såg vårt dotterbolag ATG notera ett nytt  
omsättningsrekord, vi fick se fantastiska siffror på unghästauktionerna efter att vi presenterat satsningen 
på treåriga hästar som en första del av kommunikation kring Pokalåret (2018) och dessutom den största 
enskilda sponsring av sporten vi någonsin varit med om – Margareta Wallenius Kleberg bidrar med 3,2 
miljoner per år under fem år i ”Margaretas tidiga unghästserie”. 

Det finns de som tycker jag är för positiv gällande framtiden. Jag tycker inte att jag har någon anledning 
att ändra beteende. 

Vi finns till för att hästar och människor mår bra tillsammans. Vi ska göra världens bästa travsport  
attraktiv för alla och vi ska göra det genom att skapa upplevelser tillsammans den vi älskar mest – hästen.

Vi syns på banorna!

Johan Lindberg
Generalsekreterare 
Svensk Travsport
                                                                             

“Vi ska göra det genom att skapa  
  upplevelser tillsammans med den vi                                                                                   
  älskar mest – hästen” 
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Rebecka Persson, tidigare adjungerad ungdomsrepresentant i 
Svensk Travsports styrelse, har varit projektledare för arbetet. 

– Vi har saknat en tydlig och gemensam bild av hur vi vill att 
travsporten ska se ut. Genom att fokusera på det önskvärda 
läget får vi på ett naturligt sätt hjälp att prioritera, organisera 
och effektivisera travsporten. Det handlar om att definiera 
målen så att vi kan välja vad vi ska göra, men också våga välja 
bort sådant som inte tar oss närmare målet, säger Rebecka 
Persson.

Till skillnad mot tidigare strategidokument inom travsporten 
är Pegasus 2020 förankrat på ett nytt sätt. Alla som är  
engagerade i travet har inbjudits att medverka i processen. 
Möten med styrelsen, Svensk Travsport, förtroenderådet och 
en central ungdomsträff följdes upp av stormöten i landets alla 
regioner samt kompletterande intervjuer. Totalt bidrog över 
800 personer med sina förslag.

Vi ska göra skillnad i vardagen
Arbetet utmynnande i en grundstrategi med hästen i centrum:
Vår mission: Vi skapar livskvalitet genom att vara en sport och 
plats där hästar och människor mår bra tillsammans.
Vår vision: Vi ska bli världens bästa travsport som är attraktiv 
för alla.
Vår strategi: För att ge travsporten förutsättningar att växa ska 
vi skapa aktiviteter och upplevelser tillsammans med hästen 
som gör skillnad i människors vardag.

För att ta oss till målet ska travet fokusera på fyra delar som 
samlas under rubrikerna elit, bredd, bas och hästvälfärd.

“Vi ska göra det möjligt för människor att 
komma nära travhästen på sina villkor”

Johan Lindberg, generalsekreterare Svensk Travsport förklarar:

– Med ”elit” handlar det om att ta folket till hästen. På våra 
stora travdagar ska vi erbjuda riktigt spännande evenemang på 
sportslig nationell och internationell toppnivå som attraherar 
många besökare, både hästintresserade och ny publik.

– Rubriken ”bredd” ska sammanfattas som att vi vill se folket 
med hästen. För att behålla en livskraftig travsport är sportens 
bredd viktig. Alla ska utifrån sin livsstil kunna tävla på sin nivå 
med sina hästar och där är möjligheten att avancera uppåt en 
viktig del.

Travet har alltid varit väldigt inriktad på tävlingsmomentet, 
men nu flaggar Pegasus för ett nytt fokusområde. Till elit och 
bredd fogas nu bas som en viktig del för att nå det önskvärda 
läget.

– Ja, vi ska göra det möjligt för människor att komma nära 
travhästen på sina villkor. Med ”bas” säger vi hästen till folket. 
Vi vill se till att hästen och sporten i högre grad finns där folket 
finns och nära städerna där det idag är svårt att utöva  
travsport. Vi vill erbjuda aktiviteter och tävlingar där man 
enkelt kan umgås med travhästar och förhoppningsvis kan vi 
rekrytera nya personer till sportens alla delar.

En kompass varje dag
Förtroenderådet gjorde avstampet i det förslag som  
presenterades i Malmö den 2 september och i det fortsatta 
arbetet har fokusområdena i Pegasus 2020 nu konkretiserats 
med ett antal strategiska mål.  
 
– Under 2017 fortsätter arbetet i riktning mot visionen och det 
önskvärda läget. Fokus blir på att kvantifiera målen, 

implementera målstyrningen, börja mäta och se till att all  
verksamhet driver mot målen. Pegasus 2020 är inget eget 
projekt vid sidan av verksamheten. Det önskvärda läget ska 
varje dag vara allas kompass i den ordinarie verksamheten. För 
en sak är säker, om vi inte alla hjälps åt kommer det önskvärda 
läget aldrig bli verklighet, säger Johan Lindberg och avslutar:

– Det är jätteviktigt att vi släpper det vi inte kan göra och  
istället fokuserar på vad vi kan göra tillsammans och helt enkelt 
börjar utföra. Framgången ligger i att vi ska jobba  
tillsammans och skapa ett systematiskt arbetssätt. Ledord i 
arbetet är enkelt, bred dialog och action. 

PEGASUS 2020
Vägen mot travsportens önskvärda läge

Under 2016 startade processen med Pegasus 2020 där syftet är att ta fram en gemensam målbild för travsportens önskvärda läge. 
Arbetet har skett på ett nytt sätt och i nya forum med förhoppningen om att leverera en ännu bättre travsport som är attraktiv för alla.

VÅR STRATEGI

För att ge travsporten 
förutsättningar att växa 
ska vi skapa aktiviteter 
och upplevelser tillsam-
mans med hästen som 

gör skillnad i människors 
vardag.

Vi skapar livskvalitet 
genom att vara en sport 
och plats där hästar 
och människor mår bra 
tillsammans.

VÅR MISSION

Vi ska bli världens bästa 
travsport som är attrak-
tiv för alla.

VÅR VISION
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SVENSK TRAVSPORTS AVELSAVDELNING

Vår svenska avel och uppfödning håller världsklass! Det har vi 
glädjande nog kostaterat under flera år. Sebastian K:s  
absoluta världsrekord och Maharajahs seger i Prix d´Amerique 
har under 2016 fortsatt med en hel rad internationella 
framgångar för svenska uppfödare och svensk travsport att 
glädjas åt. 

“Inte sedan 2007 har antalet betäckta svenska 
kallblod varit så många”

Ett exempel är Grand Prix de l´UET-finalen för Europas bästa 
fyraåringar, som i år genomfördes på den franska  
högborgen Vincennes. Svenska hästar visade framhovarna 
rejält och dominerade. Det blev hela fem placeringar bland 
de sex främsta (den sjätte var svensktränad) med kullstjärnan 
Readly Express som segrare. Call Me Keeper är ett annat 
exempel på en internationellt mycket framgångsrik häst som 
radat upp segrar i Frankrike.

Unik uppgång för kallbloden
Betäckningssiffrorna har sjunkit rejält de senaste åren i de allra 
flesta travländerna. En mycket oroande utveckling för den 
internationella travsporten. De svenska betäckningssiffrorna 
gick dock mot strömmen och landade för varmblodens del på 
en liten ökning under 2016, där många svenska ston reste till 
Frankrike för betäckningar med topphingstarna som Ready 
Cash och Bold Eagle. För kallblodens räkning slutade  
betäckningssiffrorna med en rejäl uppgång på hela 13 procent. 
En vändning som framstår som unik i jämförelse med andra 
travländer.

Inte sedan 2007 har antalet betäckta svenska kallblodsston varit 
så många! Kallblodstravaren är en liten och hotad  
svensk-norsk ras som det är mycket viktigt att värna om. Den 
ökning av betäckningssiffrorna som skett i år är då extra  
glädjande, inte minst då de norska betäckningssiffrorna har varit 
kraftigt vikande under flera år.

– Att ta tillvara på blod från mer udda stammade hingstar är 
en angelägen fråga för framtiden. Den stora kallblodsforskn-
ing som pågår förväntas också inom kort kunna ge ett svar på 
biologisk nivå om hur besläktad/inavlad den svensk-norska 
kallblodspopulationen verkligen är, säger Christina Olsson 
som är avelschef på Svensk Travsport. 

Stora och nya premier till uppfödarna
Under 2017 kommer den ändring av modellen för uppfödar-
premier som beslutades 2013/2014 att börja tillämpas. Vi 
hoppas och tror att det haft betydelse för betäcknings- 
siffrornas utveckling under senare år och att den effekten blir 
ännu större när medlen nu börjar komma uppfödarna tillgodo. 
Premiechansningen har också medfört att fler uppfödare tagit 
chansen till de dubbla uppfödarpremierna. En Derbyseger ger 
faktiskt uppfödaren 800 000 kronor om hästen är anmäld till 
Premiechansningen.

Några exempel på annat som gjorts under året med avel 
och uppfödning som förtecken är marknadsföring av den 
svenska travhästen och travhästuppfödning under Sweden 
International Horse Show på Friends Arena, analyser av 
unghästar på auktionerna (exteriör-hälsa-tävlingsprestationer) 
samt starten för ett forskningsprojektet om kallblodstravare 
som fått namnet Mapping performance, genetic variation and 

health in Coldblooded trotters.

– Vi ser med förväntan fram emot de första resultaten av den 
forskningen under 2017. Det är det största enskilda  
forskningsprojekt på prestationsegenskaper för tävlingshästar 
som genomförts. Forskning och utveckling samt digitalisering 
är viktiga instrument i vårt arbete för att behålla och stärka 
vår position som en av de främsta länderna i världen inom 
travhästuppfödning.  Vi arbetar kontinuerligt med digitaliser-
ing av såväl arbetsredskap som till exempel språngrullor/ 
fölredovisning samt information via hemsidorna travsport.se 
och Breedly.se, säger Christina Olsson.
 

Svensk travhästavel fortsätter att visa framhovarna

Christina Olsson

Annica Edberg

Therese Carlsson

Patricia Sandberg

  Inger Karlsson

Niina RohulaKristina Selahn

Therese Lundqvist

Helén Nilsson

Peter Sirén

Johannes Youssef

Avelsavdelningen bygger på att Svensk Travsport är av staten bemyndigad som stamboksförande organisation för travhästar. Avdelningen han-
terar 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. 

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

DNA-analys   1 257
Avelsvärdering/BLUP     360
Chipmärkning      227
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Peter Linder

Agneta Eriksson Hanna Wallin Johan Håård

Marianne Johansson Marianne Pettersson Roger Karlsson

SVENSK TRAVSPORTS EKONOMIAVDELNING

Landets 33 travbanor står inför stora utmaningar och tillsammans har man sett 
behovet av en anläggningsansvarig på Svensk Travsport.  Det är en helt ny roll 
och den 8 maj började Karin Svensson jobbet att med ett strategiskt perspektiv 
utveckla och stötta banorna i stort och smått.

Den första tiden har handlat om att besöka banorna och träffa personalen. Så 
här långt har Karin Svensson gjort nedslag hos 28 banor och intrycket hon 
förmedlar andas av lika delar engagemang och positiva tongångar. 

– Jag har känt mig välkommen överallt. Mina besök och diskussioner har stärkt 
mig i övertygelsen om att banorna har mycket att vinna på att samverka i en 
lång rad sammanhang som rör anläggningen. Det handlar om att hämta hem 
långsiktiga effektivitetsvinster såväl arbetsmässigt som ekonomiskt, säger Karin 
Svensson.
 
Landets 33 travbanor har förstås många behov gemensamma och gör många 
inköp för att få stallbacke att fungera och publikanläggningar att motsvara 
dagens krav.  Slår man ihop banornas inköp blir det stora volymer. Eftersom 
varje bana är en suverän juridisk enhet som tar sina egna beslut ligger  
framgångsnyckeln i att ta fram affärsförslag som är bättre än vad banan själv 
förmår. Inga av förslagen är tvingande utan ska leva på egna meriter. Det kan 
komplicera förhandlingarna eftersom Karin Svensson inte kan garantera några 
volymer, men Karin ser det mer som en sporre än ett hinder.

“banskötsel, belysning och säkerhetsfrågor”

Många möjligheter till lönsamma avtal
– Bränsle, värme, el och maskinpark är viktiga exempel som utgör stora  
kostnader och där alla travbanor skulle kunna ha samma leverantör och som 
även kunde knytas till andra samarbeten som banornas evenemang, utvecklar 
Karin och ger exemplet att upphandlingen med Lantmännen på sikt kommer 
ge en besparing i miljonklassen. Vidare finns många andra intressanta områden 
som mat, dryck och kaffe. 

– Ett lärande exempel där banorna hjälper varandra är bytet av myntfack när vi 
fick nya mynt 2016. Det ska finnas ett myntfack vid varje spelkassa och Jägersros 
lösning anammades snabbt av alla banor. Det gav en besparing på 150 000 
kronor. Inte jättemycket pengar men det visar på att många bäckar små kommer 
göra skillnad. 

Andra stora utmaningar för banorna är banskötsel, belysning och säkerhets-
frågor. Karin har börjat arbetet med att ta fram en utbildning för banpersonal 
som går på djupet om banskötsel, banunderlag, miljö och säkerhet. Det här är 
områden som sorteras in under ett stort projekt som heter SÄBA (säkra banor).  
Här kommer Svensk Travsport och Karin Svensson ta ett nytt ledarskap under 
2017-2018. 

Med en sannolik omreglering av spelmarknaden avser ATG att tona ned sin roll 
kring sportsliga frågor och Svensk Travsports ansvar blir betydligt bredare.  

– Jag ser framför mig ett årligt möte med banorna där vi tillsammans går igenom 
investeringsplaner och åtgärdar eventuella brister. Min uppfattning är att  
banorna står inför omfattande investeringar i den fysiska miljön. Upprustningar, 
men också att ta beslut om att riva nedslitna delar som inte används för att 
anpassa arenan efter de behov som finns idag.

Det är tillsammans som banorna vinner med en anläggningsansvarig

Karin Svensson, anläggningsansvarig

Karin Svensson

Ekonomiavdelningen består 
av TDS/AVR-gruppen,  

anläggningsansvarig 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. TDS/AVR-gruppens verksamhet 

innehåller Svensk Travsports och sällskapens 
avräkningsfakturering (AVR), TDS-anslutna

 A-tränares fakturering, fakturering
 i Russ-systemet, samt utbetalning av

 prispengar och premier från
 Svensk Travsport och ATG.

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

Fakturerings-/arkiveringskostnader    807 
Bank-/kravkostnader            469 
Juridisk rådgivning          1 275 
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SVENSK TRAVSPORTS HÄSTVÄLFÄRDSAVDELNING
Campkontroller: Hästvälfärd till tusen

Under 2016 har Svensk Travsport utfört tusen campkontroller riket 
runt.  

– Överlag ser det bra ut på alla camper där våra travhästar tränas. 
I de enstaka fall där vi upptäcker avvikelser ser vi till att dessa 
blir åtgärdade, säger Linda Höijer som är avdelningschef på 
hästvälfärdsavdelningen.

De omfattande campkontrollerna som infördes är en mycket viktig 
del i Svensk Travsports hästvälfärdsarbete som kallas Travarhälsan 
och som startade 2014. De ersatte de tidigare licenskommittéernas 
verksamhet och innebar en lika utökad som nödvändig förbättring i 
travsportens hästvälfärdsarbete. 

– I travsporten ska vi ta väl hand om våra hästar och campkontroller-
na är ett av våra verktyg för att kontrollera och redovisa hur vår 
hästhållning ser ut. De brister vi upptäcker handlar mest om dålig 
ordning och reda samt skaderisker för hästarna på gården.  
I förekommande fall görs återbesök eller oanmälda besök för att 
kontrollera att det som brustit har åtgärdats, säger Linda Höijer.

“Campkontrollerna som infördes är en mycket 
viktig del i Svensk Travsports hästvälfärdsar-
bete som kallas Travarhälsan”

Ansvaret för kontrollverksamheten ligger på fyra regionkontrol-
lanter som utbildats på specialistnivå. Det behövs, för kontrollerna 
är mycket omfattande. Förutom att djurskyddslagstiftningens alla 
krav ska vara uppfyllda på träningsanläggningarna tillkommer bland 
annat stränga medicineringsregler enligt travsportens reglemente 
och nationell lagstiftning.

En lång checklista för hästarnas bästa
I checklistan som gås igenom finns rubriker som stallmiljö, vilken 
bland annat innefattar klimat, mått, säkerhet, ordning och  
renhållning vatten, foder, strömedel, sedelkammare och 
brandskydd. Besiktning görs även av hagarna. Kontrollen omfattar 
vidare hästarnas utrustning, tillsyn, skötsel och gårdens personal.

– Hästarna ska ha möjlighet att komma ut varje dag och även få 
social kontakt med andra hästar. På plats görs en grundkontroll av 
hästarna. Våra regionkontrollanter tittar bland annat på hästarnas 
allmäntillstånd, beteende och eventuella skador eller sjukdomar.
I ett träningsstall finns det också rigorösa regler om behandlingar, 
journaler och hur man förvarar mediciner. Bestämmelser som är 
kopplade till Tävlingsreglementet för Svensk Travsport. 

– Det är väldigt betydelsefullt att tränarna förstår hur viktigt det är 
att ha ordning och reda i sina medicinskåp och att behandlingar 
utförs enligt veterinärernas anvisningar.  Det är mycket sällan som 
travsporten drabbas av positiva dopningsprov och vi vill förebygga 
fall som beror på slarv eller misstag.

Under 2016 togs 2 873 dopningsprov och av dessa har antalet prov 
som tas i samband med träning tredubblats till 151 stycken, ett antal 
som ska öka ytterligare.

Linda Höijer förklarar:

– Det är ett led i en förändrad provtagningsstrategi och vi har  
planlagt för en ny tredubbling för prov i träning under 2017. Vi har 
här ett nära och bra samarbete med SVA och andra laboratorier för 
att kunna utföra de bästa möjliga analyserna av våra dopningsprover. 
Därtill kommer vi fortsätta att frysa in ett antal prov för att kunna 
analysera dessa om ett antal år då analysmetoderna utvecklats  
ytterligare. Allt detta för att ha en stark hästvälfärd och en sport där 
man tävlar på lika villkor.

Linda Höijer

Agneta Sandberg Johan NilssonAntti Rautalinko

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.

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

Dopningslabb   8 641
Travarhälsan   995
Medicinsk expertis  806
Antidopningsmaterial  513
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Ungdomsmässan Tubecon arrangerades för första gången 
under 2016 och Svensk Travsport var på plats för att snacka 
trav med 13–16-åringar riket runt.  Tubecon är en You Tube-
festival där många You Tube-profiler deltar för att träffa sina 
fans.

– För oss är det viktigt att synas på den här typen av  
mötesplatser. Syftet var att väcka intresse för travet och berätta 
att våra travskolor står redo att ta emot alla som vill upptäcka 
en fantastisk sport med hästen i centrum, säger Klas-Peter 
Sterner som är projekt- och produktionsledare på Svensk 
Travsports försäljning och marknadsavdelning. 

Tillsammans med personal från lokala travskolor deltog 
marknadsavdelningen på fem olika evenemang under Tubecon. 

Klas-Peter Sterner fortsätter: 

– För de allra flesta ungdomar vi mötte på Tubecon var det här 
deras första kontakt med travet. De var nyfikna och positiva. 
Till vår hjälp fanns travhästsimulatorn Monté Pyton, som är en 
fantastisk PR-attraktion i de här sammanhangen.

Monté Pyton var också flitigt i elden. Totalt räknades det in 1 
044 körningar. En väldigt stark notering med tanke på att det 
totala besöksantalet uppgick till 6 500. Ungdomar såväl som 
deras föräldrar köade för att få en travnära upplevelse och 500 
registrerade sig för att få veta mer och deltog i en tävling i hopp 
om att vinna presentkort till travskolan. 

Gunnar Svensson, ansvarig för Tubecon, ser på travsportens 
medverkan med positiva ögon. 
 
– Det är mycket glädjande att vi på dessa evenemang har haft 
förmånen att jobba tillsammans med Svensk Travsport. Er 
aktivitet har varit mycket uppskattad och har definitivt bidragit 
till att vi haft så begeistrade besökare. Vi ser fram emot fortsatt 
samarbete även nästa år.

Specialbygd app för hästägare
Hästägaren Dan Flack tyckte det var svårt att få tillfredsstäl-
lande information från sina travtränare och fick en snilleblixt. 
Det blev starten för Travappen, ett helt nytt kommunikations-
verktyg för tränarna och deras hästägare, som utvecklats av Dan 
Flacks företag Flack Invest AB i samverkan med  
marknadsavdelningen på Svensk Travsport. 

Många hästägare känner säkert igen sig i Dan Flacks problem. 
Hur tränade min häst idag? När är det dags att starta? Hur får 
jag mer information om min häst utan att verka påträngande? 

– Det problemet har vi löst nu. Istället för telefonsamtal finns 
det nu en app att ladda ned och det är ett väldigt enkelt och 
effektivt sätt för tränarna att kommunicera med sina hästägare, 
berättar Tomas Klasson på Svensk Travsport. 

Med hjälp av en överskådlig meny kan hästägaren läsa  
träningsrapporter, veterinärrapporter, få information om starter 
samt även få bilder på sin häst tagna i samband med träning 
eller i stallet. 

– Appen ger den service som våra hästägare efterfrågar och 
vi siktar redan nu på att utveckla Travappen ytterligare. Inom 
en snar framtid kommer till exempel rörligt material och egna 
profilsidor för både ägare och tränare i appen, säger Tomas 
Klasson.

SVENSK TRAVSPORT FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD
Ungdomar på Tubecon. HoofTrax Travappen är specialbyggd för hästägare

Jane Söderström

Veronica Sjödin Anna Bohlin Klas-Peter Sterner  Tomas Klasson

Försäljning och marknad har ett brett ansvar och där syns områden som analyser, hästägarkoncept, sponsorsamarbeten och publika event. 
Avdelningen har en stöttande och konsultativ roll gentemot våra travbanor och arbetar även med riktlinjer för sponsorsamarbeten och marknads-ak-
tiviteter på riks- och konceptnivå. Genom flertalet projekt jobbar avdelningen även med rekrytering av såväl banpublik som aktiva. Här berättar 
vi om ett par av de nya projekt som sjösattes 2016.

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

Hästägarprojekt   1 805
Reklam/PR/Mässor  2 043
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SVENSK TRAVSPORTS KOMMUNIKATION OCH UTBILDNINGSAVDELNING
Dialog och öppenhet vägen till framgång och Ponnykampen presenteras av Agria samlade ungdomar på hemmabanan

Tomas Fyhr

Anette Hendele

Hanna Norring

Karin Örjelind

  Katarina Olofsson Lisa Persson

Malin Eklöf-Heinonen

Maria Karlsson

Mats Fransson

Stina Swartling

Therese Bornfalk 
 Berglund

Åsa Jacobsson

Inom ramen för avdelningen kommunikation och utbildning finns tre delar – ungdoms- och utbildningsverksamhet, extern och intern kommunika-
tion och kundtjänst samt public affairs-arbete. Gemensamt för avdelningen är ett starkt fokus på att skapa möjligheter för att både rekrytera nya 
och behålla befintliga travintresserade.  

Avdelningens större kostnader  
(tkr) 

Produktionskostnader boken Jonte  748
Aktivitetsstöd till travskolor   302
Utvecklings- och ungdomsprojekt  767
Utbildning (ledare, funktionärer)  760

Travsporten engagerar. Det gäller våra egna medlemmar och 
intressenter runt vår sport. Vi fokuserar därför på att bygga 
en kommunikativ organisation där dialog och öppenhet är 
två nyckelord i vårt dagliga arbete. Utöver att alltid utveckla 
och förbättra vår närvaro på våra befintliga plattformar tittar 
vi ständigt på nya sätt att nå ut till travsportens målgrupper. 
Chattar, direktsändningar och ett aktivt flöde i våra sociala 
medier är bara några exempel på initiativ under året. 

– Vi försöker att använda de kanaler där vi vet att våra 
aktiva inom travet finns, men också på ställen där vi vet att 
vi kan nå utanför ”travbubblan”. Vi är en sport med stora 
krav internt på att kommunicera väldigt mycket till väldigt 
många. Men vi får heller inte glömma att prata med nya 
målgrupper, säger Therese Bornfalk Berglund, informatör på 
kommunikationsavdelningen.

“Den rapporteringen är jag jättestolt över”

Arbetet med att öppna upp för nya former av dialog visade 
sig redan vid vårens fullmäktige då Svensk Travsport bjöd in 
till en paneldebatt kring aktuella ämnen. I panelen satt såväl 
aktiva inom sporten som ledare från både Svensk Travsport 
och ATG. Då debatten hade ett stort allmänintresse sändes 
den också via appen Periscope, som möjliggör direktsändning 
via mobilen. Då initiativet var uppskattat användes Periscope 
även vid ett antal pressmöten samt under den gemensamma 
presskonferensen med Det Norske Travsällskap (DNT)  
gällande dopningsärendet kring fyra hästar som testat positivt 
för kobolt i svenska och norska storlopp. 

– Dagens sociala medier ger oss en fantastisk möjlighet att 
sprida nyheter och bilder väldig snabbt och i många fall även 
livesända eller på andra sätt liverapportera för alla som inte 
har möjlighet att vara på plats själva. Periscope är ett exempel 
på detta. Ett annat är Elitloppshelgen, då vi alltid är väldigt 
aktiva på vår Facebook-sida och delar bilder och små film-
snuttar. Vi har märkt att det är väldigt uppskattat då våra 
inlägg både gillas och delas vidare många gånger om. Den 
rapporteringen är jag är jättestolt över, säger Therese. 

Populära live-chattar
Vår webbplats, travsport.se, är en enorm informationsbank 
för den travsportintresserade med statistik, 
information och flera funktioner i inloggat läge. För att  
förenkla möjligheten till tvåvägskommunikation genomfördes 
sex stycken live-chattar med våra experter kring aktuella 
frågor. Årets mest välbesökta chatt var den med vår veterinär 
Antti Rautalinko och jurist Göran Wahlman som handlade 
om vårt antidopningsarbete. 

– Vi som förbund har ett stort ansvar att kunna ge korrekt 
och saklig information gällande de beslut som tas. Samtidigt 
måste vi också hantera rollen som ambassadörer för hela vår 
sport och göra oss mer inbjudande och attraktiva. Att  
använda exempelvis Periscope och våra chattar är viktiga 
delar för att bli mer tillgängliga och även för att bygga vår 
trovärdighet. De ger oss, tillsammans med vår Facebook-sida, 
en bra platt-form att kommunicera med fler av travsportens 
intressenter, avslutar Therese.

Genom allt från artiklar på travsport.se till bilder på 
Facebook och Instagram kan vi förmedla glädjen och engage-
manget som finns inom travsporten, från minsta amatör till 
tränare med hundra hästar i träning, från ponnykuskar till 
stora hästägare. Travsporten handlar mycket om tävling och 
spel, men bakom detta finns en fantastisk sport som vi får 
glädjen att hjälpa till att visa upp. Varje dag, året runt. 

“Mitt under Sweden International Horse Show 
på Friends Arena avgjordes Mästarmötet”

Ponnykampen presenteras av Agria 
Inför året gjordes ungdomstävlingen Vi i travskolan om och 
slogs ihop med Jägersroinitiativet Ponny League. Resultatet av 
sammanslagningen fick namnet Ponnykampen presenteras av 
Agria och resultatet kan inte beskrivas som annat än en succé. 

Landets travskolor fick anmäla ett lag till tävlingen och hela 
21 stycken nappade och ville vara med för att slåss om en 
plats i finalen som kördes på Jägersro under derbyhelgen. I 
tävlingen ingick tre delar, en kunskapsdel, ett travlopp och 
en hejarklacksdel. I samtliga delar samlade lagen poäng och 
i finalen möttes till sist lagen från Sundbyholm, Östersund, 
Årjäng, Gävle och hemmahoppet Jägersro. Efter en rafflande 
final stod Sundbyholm som slutsegrare i premiäromgången av 
Ponnykampen presenteras av Agria.

Tack vare samarbetspartnern Agria fick travsporten chansen 
att visa upp sig på en helt ny arena och för en helt annan 
publik, nämligen ridsportspubliken. Mitt under Sweden 
International Horse Show på Friends Arena avgjordes 
Mästarmötet där de fyra främsta lagen från Ponnykampen 
gjorde upp i en duell. Lagens hejarklackar tog plats på 
läktaren och fick hjälp av resten av publiken att heja fram 
sina lag till seger. Liksom i den ordinarie tävlingen var det 
Sundbyholm som fick ställa sig överst på prispallen.

– Jag är så stolt över alla lag som var med och kämpade och 
som vi mötte ute på deltävlingarna. Det är en fantastisk grupp 
ungdomar vi har ute på landets banor som representerar 
sporten på ett oerhört bra sätt, sammanfattar projektledaren 
Cecilia Wallin när hon fått lite distans till sommarens äventyr.

Tomas Fyhr

Tomas Fyhr

KUNDTJÄNST

UTBILDNING

KOMMUNIKATION
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I slutet av 2015 sjösattes ett nytt startanmälningssystem för 
den svenska travsporten. Samtliga anmälningar hanteras 
numera centralt av Svensk Travsport. 

– Det är ett effektivt, rättvist, lättjobbat och välfungerande 
system, som underlättar för såväl aktiva som för oss på  
sportavdelningen, säger Rikard Sjöberg.
 
Startanmälningssystemet är en ren intern produkt som  
skräddarsytts och utvecklats av våra egna experter i 
Hästsportens Hus. Regelverket hur man anmäler har tagits 
fram i nära samverkan med travtränarnas, B-tränarnas och 
hästägarnas organisationer (TR, BTR och RST).

 
– Tekniken har fungerat väldigt bra och vi har också fått 
mycket positiv respons från de aktiva. Idag sker drygt 95  
procent av alla inhemska anmälningar på det här sättet. Det 
går alltjämt att ringa in anmälningar för de aktiva som inte 
har tekniken, men det kommer förstås minska med tiden, 
säger Rikard Sjöberg.

“Det tar omkring två timmar att hantera en                                                   
tävlingsdag”

Anmälningarna sker vanligtvis sex dagar innan tävlingsdagen. 
Alla anmälningar utom i V75 och V86 är öppna och kan följas 
på travsport.se, vilket är positivt inte minst för hästägarna.

Hur går en startanmälan till?
– Tränarna går in på travsport.se, där de har alla sina hästar 
på en träningslista och anmäler från den. Samtidigt anmäls 
kusk eller så anger man sina önskemål om vem som ska köra. 
Detta sker fram till klockan 09.00 och därefter har kuskarna 
fram till klockan 14.00 på sig att välja/ranka vilken häst de ska 
köra. Därefter klarmarkeras tävlingarna, banan väljer i vilken 
ordning loppen ska köras och startlistor går ut på ATG.se och 
banprogram tas fram.

Sportavdelningen avdelar två personer varje dag för att ta 
hand om anmälningarna. Det tar omkring två till två och en 
halv timmar att hantera en tävlingsdag. När tävlingssäsongen 
är som mest intensiv på sommaren kan det vara så många 
som sex, sju tävlingsdagar på en dag. 

Har det varit en stor omställning för sportavdelningen?
– Ja, under 2016 har vi jobbat med startanmälningar till 889 
tävlingsdagar med 8 856 lopp. Dessutom har vi haft 229 täv-
lingstillfällen med 1 199 ponnylopp, varav 82 var hela  
tävlingsdagar för enbart ponny. Till varm- och kallblods-
loppen gjordes 13 6291 startanmälningar där 11 procent av 
hästarna anmäldes till mer än ett lopp samma dag. 

“ Här finns potential att effektivisera oss ännu 
mer i framtiden”
 
Till detta kan sägas att knappt 6 procent av hästarna  
anmäldes med förbehåll för startspår medan mindre än 1  
procent anmäldes med transportförbehåll. I startlistorna 
fanns sedan 104 519 hästar och av dessa ströks 6 048 eller 
knappt 6 procent. 

Det finns ett stort behov att även kunna hantera utlands-
tränade hästar som anmäls till start i Sverige. Dessa ökar för 
varje år i en allt mer global travsport. Under 2016 anmäldes 
från Danmark 1 878 hästar, från Finland 1 770, Norge 2 403 
och övriga länder 231 vilket ger totalt 6 282 hästar. 

– Förutom de finska hästarna startanmäls alla utlandstränade 
hästar på telefon till vår kundtjänst och därefter uppdateras 
alla anmälda hästar manuellt. Alla hästar läggs upp i  
sportsystemet med härstamning, resultatrader, prispengar etc. 
och det är ett arbete som kräver mycket resurser. Här finns 
potential att effektivisera oss ännu mer i framtiden, avslutar 
Rikard.

SVENSK TRAVSPORTS SPORTAVDELNING
Bara positivt när Svensk Travsport tog över startanmälningarna

Petter Johansson

Per Wetterholm Rikard SjöbergMattias Stenby

Annika Svanberg Eve Lundberg Jennifer Hansson

Nilla Tomelius

Rolf Nilsson

Hélèné Junesäter

Ulf Risinger

Annica Hjorter

Susanne AnderssonStaffan Falk

Jenny Olsson

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 ska vi köra, på vilka banor och för vilka hästar. Ovanstående uppgifter gäller även för 
ponnytävlingarna.

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

Verksamhetsstöd till travklubbar  560
Propositioner    552
Tulldeklarationer Norge   495
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SVENSK TRAVSPORT STAB
Till travsporten är alla välkomna

Staben på Svensk Travsport verkar tvärdimensionellt och bistår/stöttar i mångt och mycket andra avdelningar med sin kompetens. 
Avdelningen samverkar även i stora delar med andra organisationer i sitt arbete – framförallt med ATG. Mycket av avdelningens arbete 
sker utifrån en relativt fastställd årscykel men är också i hög grad händelsestyrd.

Under flera år har Svensk Travsport haft en etisk plattform med 
policys för den svenska travsporten. Under 2016 togs ett beslut om 
att även införa en uppförandekod, en så kallad code of conduct. 
Uppförandekoden gäller från och med 1 januari 2017 och innefattar 
såväl licensinnehavare som anställda, konsulter, funktionärer och  
förtroendevalda inom den svenska travsporten. 

– Varför vi valt att införa en uppförandekod är dels för att vi vill vara 
en attraktiv sport dit alla känner sig välkomna, dels för att trakasserier, 
kränkningar och dåligt uppförande inte är något vi accepterar. Genom 
uppförandekoden tar vi nu ställning mot dessa, säger Göran Wahlman, 
förbundsjurist på Svensk Travsport.  

2014 antog Svensk Travsports styrelse den etiska plattformen och 
Travtränarnas Riksförbund kom fram med sin code of conduct som fick 
namnet ”Vårt sätt”.  Detta ledde till att Svensk Travsport av styrelsen 
fick i uppdrag att ta fram den svenska travsportens uppförandekod för 
att komplettera arbetet med den etiska plattformen. Göran fortsätter: 

– Det är självklart att vi ska ha en trygg sport som är tilltalande och  
hållbar med hästen i centrum. Det är en förutsättning för att kunna  
erbjuda en attraktiv travsport som är inkluderande och tillåtande och 
där alla tävlar på lika villkor.  
 
Att koden nu är kopplad till sportens reglemente innebär att den som 
upplever sig ha blivit behandlad på ett sätt som inte är förenligt med 
uppförandekoden, eller har upplevt att någon annan blivit det, kan 
anmäla detta. De ärenden som efter utredning kräver vidare  
bedömning lämnas i normalfallet till Svensk Travsports disciplinnämnd, 
men även andra instanser kan bli aktuella beroende på ärendets natur. 

– Alla har ett ansvar att dels ta avstånd från oönskade beteenden men 
också att, om man ser eller hör att någon drabbas, hjälpa och att  
uppmana att anmäla. Det sämsta man kan göra är att låta det bero, 
avslutar Göran. 

Uppförandekod inom svensk travsport            

Som licensinnehavare, anställd, konsult, funktionär eller  
förtroendevald inom svensk travsport har vi alla ett gemensamt 
ansvar för hur vi agerar och för hur vi framställer travsporten. 
Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som 
finns och stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som 
människor.
 
I travsporten spelar hästarna huvudrollen och hästens  
välbefinnande ska alltid komma i första hand – före krav från 
tränare, ägare, uppfödare, spelare med flera.

En fri och öppen debatt gagnar travsporten. Samtidigt är det 
viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och 
handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi 
framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och 
sociala medier och oavsett tid och plats.

Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till travsporten 
genom att vara goda ambassadörer. Till travsporten är alla 
välkomna – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 
kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.

Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot 
våra överenskomna riktlinjer. De etiska och moraliska frågorna 
ska ständigt beaktas. Att tävla på lika villkor, vara ärlig och en 
god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår travsport. Vi 
ska därför aktivt verka och agera mot fusk, dopning, mobbning 
och våld. 

Vi ska även värna miljön och sträva efter en minskad 
miljöpåverkan.

För oss handlar travsport om rättvisa, respekt, värdighet och 
glädje – och vi agerar för att visa det!

Avdelningens större kostnader  
(tkr) 

Periodiskt understöd  5 305
Försäkringar aktiva  2 585
Verksamhetsstöd BAS  2 337
Anslag Nordiska Travmuseet 1 000
Div. kommittéer/nämnder     531

Johan Lindberg

Anette Berglund Göran Wahlman Lena Engström

Per Öström

SVENSK TRAVSPORTS STAB
Till travsporten är alla välkomna

Rebecka Persson
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SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE

Hans Ljungkvist
 Ordförande 

 Marjaana Alaviuhkola 
  Vice ordförande 

Arendt Cederqvist  

Mats Norberg Daniel Schützer Erik Adielsson 

Ingela Claeson
                   Adjungerad 

Frida Edin
    Adjungerad 
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Styrelsen och generalsekreteraren för  
 
Svensk Travsport  

org.nr 802003-5575 
får härmed avge 

Årsredovisning och koncernredovisning
för verksamhetsåret 2016.

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten     
 
Koncernen      
Koncernen består av moderbolaget, Svensk Travsport, och  
dotterbolagen TG Betting Aktiebolag och Svenska Travsportens 
Centralförbund Utvecklings AB med tillhörande dotterbolag 
Hästsportens Administrativa Center AB, TR Media AB samt Svensk 
Travsport AB. AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 90 %, men 
redovisas som ett intressebolag eftersom Svensk Travsport inte har 
bestämmande inflytande i styrelsen. Styrelsesammansättningen 
i ATG regleras i ATGs bolagsordning varigenom de statliga 
ledamöterna har majoritet. Hästsportens Administrativa Center AB 
har sitt säte i Borlänge, övriga bolag i Stockholm.

Moderföretaget      
Ändamål      
Svensk Travsports 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 trav-
sporten. 
- 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 tävlingsverksamhetens 
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 svenska 
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  
travsällskapen och i samverkan med de aktiva skapa förutsättningar 
för en bred, upplevelserik, etisk och framgångsrik travsport. 

Ägare      
Svensk Travsport utgör en sammanslutning av inom Sverige  
verksamma travsällskap, anslutna travklubbar och basorganisationer.

Omsättning    
Omsättningen i moderbolaget ökade till 336 111 (316 164) tkr. 
Det är en ökning med cirka 6%. Ökningen beror framför allt på att 
Svensk Travsport erhållit en, jämfört med 2015, större ersättning 
från ATG för havda kostnader för sportsliga projekt i syfte att lång-
siktigt främja travsportens utveckling och geografiska spridning. I 
syfte att skapa jämförbarhet mellan åren kan marknadsersättningen 
från ATG samt intäkter från Breeders Crown elimineras. En sådan 
beräkning visar att omsättningen har ökat med 3,4 mkr från 94,1 
mkr 2015 till 97,5 mkr 2016.     
   
Kostnader 
Rörelsekostnaderna i moderbolaget ökade till 335 701 (313 993) 
tkr. Det är en ökning med cirka 7%. Ökningen beror dels på högre 
kostnader för Kanal 75 och andra kostnader hänförliga till sportsliga 
projekt, men även högre personalkostnader. För att skapa samma 
jämförbarhet som för intäkterna kan samtliga kostnader hänförliga 
till marknadsersättningen från ATG samt Breeders Crown  
elimi-neras. En sådan beräkning visar att rörelsekostnaderna har 
ökat med 5,2 mkr från 91,9 mkr 2015 till 97,1 mkr 2016.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till 410 tkr vilket motsvarade en minskning  
med 1 761 tkr jämfört med rörelseresultatet för 2015 vilken uppgick 
till 2 171 tkr. Denna minskning kan härledas ur de omsättnings- och 
kostnadssiffror där marknadsersättning och Breeders Crown har 
eliminerats. 
       
Styrelsens arbete     
Under verksamhetsåret 2016 hade styrelsen sju protokollförda 
sammanträden varav ett var konstituerande sammanträde, och har 
därutöver haft två strategidagar. 

Styrelsen och generalsekreteraren för Svensk Travsport, org.nr 802003-5575, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2016.

Flerårsöversikt för moderbolaget
          

Belopp (tkr)                                                            2016                                            2015            2014            2013        2012

 
Verksamhetsintäkter  336 111   316 164   276 378   189 959 193 713
Verksamhetskostnader  -335 701  -313 993  -277 230  -191 224 -193 705
Finansiella poster  62                                     190          597          528         270
Resultat efter finansiella poster  472     2 361         -255         -737         278
Årets resultat  44          915            64              0             0
Antal årsanställda  54            50            49            51           56
Lönekostnad/årsanställd  498        465          448          471         428
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Förvaltningsberättelse

Miljöinformation     
Svensk Travsport ingår i Hästnäringens Miljökommitté, ett nätverk 
för miljö- och klimatfrågor inom hästnäringen, tillsammans med ett 
flertal andra hästrasorganisationer. Kommittén leds av en  
representant från LRF. Medlemsorganisationerna har enats om en 
gemensam klimatpolicy. Syftet med policyn är att påvisa  
hästnäringens ansvar för att minimera sin negativa  
klimatpåverkan samt att näringen vill synliggöra och utveckla den 
positiva klimatpåverkan.

Väsentliga händelser under 2016                                                                           
Under 2016 har Svensk Travsport tagit fram, förankrat och beslutat 
om att införa ett nytt strategiskt måldokument som heter Pegasus 
2020 – travsportens önskvärda läge. Dokumentet ersätter det gamla 
Horisont 2017. Över 800 personer från alla medlemsorganisationer 
hörsammade kallelsen och har bidragit i arbetet på möten som  
anordnats riket runt.

Pegasus 2020 utgår från att bygga framtidens travsport utifrån fyra 
grundstenar: elit, bredd, bas och hästvälfärd och under 2017 ska 
konkreta kvantitativa mål sättas för områden som till exempel antalet 
aktiva som tävlar med travhästar, hästvälfärd, besökare på stora 
travdagar, travet som samhällsaktör, travskolan, hästägare och travets 
internationella konkurrenskraft.

En förstärkt organisation infördes under 2016 som fokuserar på 
följande områden:
•  Utbildning, ungdom och information
•  Sport
•  Ekonomi/administration
•  Försäljning/marknad
•  Anläggning 

Exempelvis hanterar kansliet nu startanmälningarna till landets cirka 
9 000 lopp per år och ett gemensamt CRM-system har sjösatts och 
är ett värdefullt strategiskt verktyg i att öka kundnyttan. 

Under 2016 genomfördes ett antal riktade hästägar- och  
publikprojekt, som till exempel det uppskattade TV-inslaget ”Hästen 
är din”, Rikstravet i samarbete med SHL och införskaffande av  
ytterligare sju exemplar av den populära travhästsimulatorn Monté 
Pyton som placerats ut regionalt.

Fördelningen av V75-dagar har länge varit en källa till diskussion. 
Utifrån målsättningen att varje bana ska ha minst ett stort,  
regelbundet återkommande evenemang förändras V75-programmet 
2016 så att banorna Skellefteå, Solänget och Dannero permanent 
tilldelas vardera en V75-tävling.

Inom området hästvälfärd har flera dopningsfall i samband med 
storlopp i Norge och Sverige fått stor uppmärksamhet.  

Svensk Travsport har tillsammans med ATG och Svensk Galopp 
intensifierat påverkansarbetet inför kommande förväntade  
omreglering av spelmarknaden. Vi har som enda aktör på den 
svenska spelmarknaden tagit fram ett fördjupat förslag som kallas 
”Ansvar och konkurrens på lika villkor”. Spelutredningen presenteras 
31 mars 2017. Målsättningen är att ett licenssystem ska beslutas av 
riksdagen under 2018.

Förväntad framtida utveckling samt risker och 
osäkerhetsfaktorer
Den svenska travsportens målarbete inom Pegasus 2020 –  
travsportens önskvärda läge kommer de närmaste åren prägla  
verksamheten såväl centralt som på banorna. Det övergripande syftet 
är att öka banpublik och hästbasen utifrån fyra grundstenar: elit, 
bredd, bas och hästvälfärd. Pegasus 2020-projektet är sammankop-
plat med ATGs omfattande satsningar för att nå visionen om att år 
2020 vara Nordens största och mest lönsamma spelbolag. Flera nya 
spel- och mediesatsningar har lanserats med målet att öka  
spelomsättningen och  2018 kunna leverera ytterligare 270  
miljoner till de aktiva och banorna. Överenskommelsen benämns 
populärt ”pokalåret” och skapar nya medel att öka prismedel och 
utvecklabanorna.
 
En EU-dom från november 2016 riskerar förändra nuvarande skat-
teregler avseende moms, som kan innebära starkt ökade kostnads-
ökningar för hästägarna. Dialog med skatteverket om en lösning förs. 

Under 2000-talets förändrade spelmarknad har travsporten  
stagnerat på flera områden som antalet aktiva, hästar, prismedel 
och publik. En omreglering av spelmarknaden innebär sannolikt att 
nuvarande ATG-modell ersätts av något helt annat. Travsportens 
intäkter kommer idag till 87 procent från ATG, vilket innebär att en 
ny spelreglering måste betyda rimliga villkor som möjliggör bättre 
förutsättningar för en fortsatt långsiktigt framgångsrik travsport.  

En omreglerad spelmarknad införs tidigast 1 juli 2018 och kommer 
med all sannolikhet även att innebära en omfattande förändring av 
travsportens organisationsstruktur. En lång rad förberedelser görs 
inom projektet Treårsresan med utgångspunkt i att samarbetet inom 
sport och spel upphör i sin nuvarande form då ATG tar rollen som 
en av flera spelleverantörer till Svensk Travsports travtävlingar. 

Förslag till vinstdisposition  
        

Belopp (tkr)                                                          

 
Balanserad vinst     8 793 405 
Årets vinst          44 458 
Summa kronor     8 837 863
 
Styrelsen föreslår att    
vinstmedlen disponeras så att i ny räkning balanseras   8 837 863

Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande bokslutskommentarer. Avsättning till kapitalandelsfond har gjorts med 7 786 tkr.
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RESULTATRÄKNING 
KONCERNEN
          
        2016-01-01   2015-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2016-12-31   - 2015-12-31

Nettoomsättning   1    433 147      402 765
Andelar i intresseföretags resultat  12          7 834        24 431
Övriga rörelseintäkter              –              76
        440 981    427 272
 
 
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader   2, 19    -336 606   -317 429
Personalkostnader   3      -91 942     -79 981
Avskrivningar av materiella och   4           -996        -1 018 
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat           11 437     28 844
 
 
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                 5              386           453
Räntekostnader och liknande resultatposter   6          -175           -413

 
 

Resultat före skatt          11 648       28 884
Skatt på årets resultat    8       -1 381      -2 825
Årets resultat          10 267       26 059
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not    2016-12-31    2015-12-31

TILLGÅNGAR    
 
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar      
Goodwill   9         1 103   1 654
Pågående projekt                   5   –
 
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  10          2 947        926
 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag   12     515 375             507 589
Andra långfristiga värdepappersinnehav  13         7 083   7 151
Andra långfristiga fordringar   13         1 155   1 151
         523 613            515 891
Summa anläggningstillgångar        527 668              518 471
 
 
Omsättningstillgångar  
Varulager m.m. 
Färdiga varor och handelsvaror               209    227
 
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar          25 810            18 835
Fordringar hos intresseföretag            2 483              5 018
Skattefordringar            3 260              1 301
Övriga fordringar   14       59 752            57 262
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15         3 437              4 233
           94 742                         86 649
 
Kortfristiga placeringar            5 666              5 496

Kassa och bank          27 252            16 378
Summa omsättningstillgångar        127 869          108 750
SUMMA TILLGÅNGAR        655 537             627 221 
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not    2016-12-31    2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 
Eget kapital     
Dispositionsfond              118           118
Andra fonder         
Kapitalandelsfond       514 775    506 989
Balanserat resultat inklusive årets resultat        21 100      18 619
        535 993    525 726
 
 
Avsättningar
Uppskjuten skatt               831          595
                831          595
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörskulder          12 129     10 882
Skulder till intresseföretag           31 863     20 163
Skatteskulder            1 218          529
Övriga skulder           16 595     15 784
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17       56 908     53 542
         118 713                100 900
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       655 537                627 221 

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 

KONCERNEN         
                                                     Dispositions-               Kapitalandels- Balanserat resultat  

Belopp i tkr      fond  fond  inkl. årets resultat 

Ingående balans 2015-01-01      118  483 805  15 743       
 
Årets resultat          23 184    2 876             
Utgående balans 2015-12-31       118  506 989  18 619             
 
Årets resultat            7 786    2 481                
Utgående balans 2016-12-31      118               514 775  21 100               
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KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
        2016-01-01   2015-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2016-12-31   - 2015-12-31

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster       11 648    28 884
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.      -6 759   -22 166
          4 889                   6 718 

Betald skatt        -2 415                  -1 597 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före       2 474      5 121
förändringar av röreslekapital
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager             18            38
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar       -6 304     26 289
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder      17 122   -17 092
Kassaflöde från den löpande verksamheten     13 310    14 356
 
 
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar      -2 427       -213
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar            -5     –
Förvärv av finansiella tillgångar              -4    -8 302
Kassaflöde från investeringsverksamheten     -2 436                 -8 515
 
 
Årets kassaflöde       10 874     5 841
Likvida medel vid årets början       16 378   10 537
Likvida medel vid årets slut       27 252   16 378

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
        2016-01-01   2015-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2016-12-31   - 2015-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 
          
Resultatandel från intresseföretag       -7 786   -23 184
Av- och nedskrivningar av tillgångar        1 027      1 018
         -6 759                -22 166 
 
Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank       27 252   16 378
        27 252   16 378
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RESULTATRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
        2016-01-01  2015-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2016-12-31  - 2015-12-31

Nettoomsättning   1    336 111  316 164
        336 111  316 164
Rörelsens kostnader         
Övriga externa kostnader   2, 19                -281 602              -266 647
Personalkostnader   3     -53 897                -47 194
Avskrivningar av materiella och immateriella        
anläggningstillgångar   4          -202       -152
Rörelseresultat              410     2 171
 
 
Resultat från finansiella poster         
Ränteintäkter och liknande resultatposter   5          135       212
Räntekostnader och liknande resultatposter                             6           -73        -22
Resultat efter finansiella poster             472     2 361
 
 
Bokslutsdispositioner         
Bokslutsdispositioner, övriga                              7          -83      -800
Resultat före skatt             389     1 561 
 
 
Skatt på årets resultat                              8        -345      -646
Årets resultat               44       915
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not    2016-12-31 2015-12-31

 
TILLGÅNGAR          
 
Anläggningstillgångar          
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier, verktyg och installationer  10      1 310     325
          1 310     325
 
 
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag   11         888    888
Andelar i intresseföretag   12         600    600
          1 488 1 488
Summa anläggningstillgångar         2 798 1 813
 
 
Omsättningstillgångar         
Varulager m.m.         
Färdiga varor och handelsvaror            209        227
             209        227
 
 
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar       16 108  13 111
Fordringar hos koncernföretag           –         34
Fordringar hos intresseföretag         2 483    5 018
Skattefordringar            234       127
Övriga fordringar   14    59 713  57 248
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15         798   1 464
        79 336 77 002
 
 
Kassa och bank       15 673  5 474
Summa omsättningstillgångar       95 218 82 703
SUMMA TILLGÅNGAR       98 016 84 516
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not    2016-12-31 2015-12-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
 
Eget kapital         
Dispositionsfond            118      118
             118       118
         
Balanserad vinst         8 794    7 879
Årets resultat              44       915
          8 838    8 794
          8 956    8 912
 
 
Obeskattade reserver         
Periodiseringsfonder   16      1 816    1 733
          1 816    1 733
 
 
Kortfristiga skulder         
Leverantörskulder         4 792   5 492
Skulder till koncernföretag         2 565   2 278
Skulder till intresseföretag        31 863 20 163
Övriga skulder        11 585 11 281
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17    36 439 34 657
        87 244 73 871
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER      98 016 84 516

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 
MODERFÖRETAGET           
                                                    Dispositions-                   Balanserat 

Belopp i tkr     fond      resultat          Årets resultat

Ingående balans 2015-01-01     118     7 814      65 
Omföring av föregående års resultat              65     -65
Årets resultat     118     7 879       –
 
Utgående balans 2015-12-31      118     7 879    915
Omföring av föregående års resultat            915   -915
Årets resultat                   44
 
Utgående balans 2016-12-31     118     8 794      44
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KASSAFLÖDESANALYS 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not    2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster             472    2 361
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.           202        152
              674     2 513
 
 
Betald skatt            -452          90
Kassaflöde från den löpande verksamheten före         
förändringar av rörelsekapital             222     2 603
 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager              18          38
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar        -2 227   17 199
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder       13 373  -17 184
Kassaflöde från den löpande verksamheten      11 386     2 656
 
 
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar                            10    -1 187      -130
Kassaflöde från investeringsverksamheten      -1 187            -130
 
 
Årets kassaflöde       10 199  2 526
 
 
Likvida medel vid årets början         5 474  2 948
Likvida medel vid årets slut       15 673  5 474
 
 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.          
Av- och nedskrivningar av tillgångar          202    152
            202    152
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

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 under finansiella poster.    
   
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. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade  
nyttjandeperiod.    
Följande avskrivningstider tillämpas:             
   Koncernen Moder- 
     företaget  
Materiella  
anläggningstillgångar    
Datorer   3 år        5 år
Inventarier, verktyg           
och installationer  5 år    5 år   
    
Immatriella  
anläggningstillgångar   
Goodwill  5 år  
      
Anteciperade utdelningar   
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall mod-
erföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek 
och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek 
innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter. 
 

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 90% av aktierna i AB Trav och Galopp 
(ATG). ATGs styrelsesammansättning regleras i ATGs bolagsord-
ning och därmed har Svensk Travsport inte något bestämmande 
inflytande. ATG klassas därmed som ett intresseföretag och 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att Svensk 
Travsports andel i ATGs resultat redovisas på egen rad i  
resultaträkningen och den ackumulerade andelen i ATGs eget 
kapital redovisas som kapitalandelsfond inom bundet eget  
kapital. 
     
Koncernuppgifter   
Företaget ägs av de inom Sverige verksamma travsällskap samt 
de travklubbar och basorganisationer som beviljats anslutning. 

Närståendetransaktioner   
Intresseföretag     
Svenskt Travsport har under året erhållit marknadsersättning 
från ATG med 230 386 tkr (213 944 tkr).    
   
Koncernföretag    
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser  
4,5 % av inköpen och 3,5 % av försäljningen andra företag inom 
hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor 
avser 0,02 % av inköpen och 0,01 % av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 
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NOT 1  
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
             

         2016-01-01  2015-01-01 
         2016-12-31 2015-12-31

 
Koncernen         
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Serviceavgifter från sällskapen           62 039 57 994
Marknadsersättning                      230 386 213 944
Registreringsavgift           10 976 11 055
Böter             6 637 6 032
Licensavgifter             4 005 4 127
Analysavgifter                693 639
Avelsvärderingsavgifter             2 013 2 367
Försäljning varor             1 336 1 596
Försäljning tjänster                779 1 626
Prenumerationer           36 057 36 951
Lösnummerförsäljning           14 977 15 604
Annonser           11 845 11 594
Kalender               – 1 240
Breeders´ Crown            8 176 8 121
Periodiskt understöd               659 1 026
Övrigt                        42 569 28 849
                      433 147 402 765

 
 

Moderföretaget  
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Serviceavgifter från sällskapen          62 039 57 994
Marknadsersättning        230 386 213 944
Registreringsavgift          10 976 11 055
Böter            6 637 6 032
Licensavgifter            4 005 4 127
Analysavgifter               693 639
Avelsvärderingsavgifter            2 013 2 367
Försäljning varor            1 336 1 596
Försäljning tjänster               779 1 626
Breeders´ Crown            8 176 8 121
Periodiskt understöd               659 1 026
Övrigt            8 412 7 637
          336 111 316 164
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NOT 2  
ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
             

          2016 2015

 
Koncernen           
Ernst & Young AB         
 Revisionsuppdrag         386
 Andra uppdrag         109
         
Moderföretag         
Ernst & Young AB         
 Revisionsuppdrag         209
 Andra uppdrag         66

 
 

Övriga externa kostnader                                                        2016-01-01 2015-01-01 
Koncernen               -2016-12-31 -2015-12-31

Råvaror och förnödenheter         31 545
Anslag         5 458
Dopningslabb         8 242
DNA-analys         633
Distributionskostnader         22 653
Lokalkostnader         4 360
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial         2 375
Kostnader för transport         112
Resekostnader         3 582
Reklam och PR         198 705
Övriga försäljningskostnader         737
Kontorsmaterial och trycksaker         1 289
Tele och post         3 762
Företagsförsäkring och övriga riskkostnader        3 264
Förvaltningskostnader         1 035
Breeders´ Crown         8 121
Övriga externa tjänster         14 042
Övriga externa kostnader         7 514
         317 429

 
 

Moderföretag         
Anslag         5 458
Dopningslabb         8 242
DNA-analys         633
Lokalkostnader         2 644
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial         2 375
Resekostnader         2 463
Reklam och PR         197 019
Övriga försäljningskostnader         737
Kontorsmaterial och trycksaker         1 036
Tele och post        3 187
Företagsförsäkring och övriga riskkostnader         3 264
Förvaltningskostnader         1 035
Breeders´ Crown         8 121
Övriga externa tjänster         25 623
Övriga externa kostnader         4 810
         266 647

 

484
103

300
93

 
 
 

28 622
4 429
8 641

–
29 106
4 014
1 869

244
3 253

210 544
844

2 122
4 007
2 783
1 191
8 176

18 551
8 210

336 606
 
 

4 429
8 641

   –       
2 562
1 869
2 653

208 038
844

1 958
3 301
2 783
1 191
8 176

29 961
5 196

281 602
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NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
              

                               2016-01-01        2015-01-01 
               -2016-12-31      varav män                           -2015-12-31    varav män

 
Moderföretaget         
Sverige 1)       54  32%   50 35%
Totalt i moderföretaget       54  32%   50 35%
1)Inkluderar anställda inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning       
Dotterföretag         
Sverige       52  69%   43 65%
Totalt i dotterföretag       52  69%   43 65%
         
Koncernen totalt                  106  50%   93 49%

 
 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning       2016  2015

        Andel kvinnor Andel kvinnor
Moderföretaget         
Styrelse         14% 29%
Företagsledning        50% 50% 

 
Koncernen totalt         
Styrelse         29% 23%
Företagsledning        40% 44%

 
 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    2016-01-01 -2016-12-31  2015-01-01   -2015-12-31

     
      Löner och Sociala  Löner och Sociala 
      ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget     30 673  15 027  26 987 12 625
(varav pensionskostnad)     1)  (4 325)  1)   (3 507)
Dotterföretag     26 001  11 019  19 962 10 354
(varav pensionskostnad)       (3 105)  (3 507)
Koncernen totalt     56 674  26 046  46 949 22 979
(varav pensionskostnad)     2)  (7 430)  2) (7 014)
1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 598 tkr (f.å. 566 tkr) generalsekreterare och 0 tkr (0 tkr) styrelse.  
    Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till generalsekreterare och styrelse.      
2) Av koncernens pensionskostnader avser 952 tkr (f.å. 820 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         
styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda  2016-01-01  -2016-12-31 2015-01-01    -2015-12-31 

      Styrelse och Övriga  Styrelse och Övriga 
      Generalsekr. anställda Generalsekr. anställda

Moderföretaget 
Sverige 1)     2 139  28 534  2 157 24 830
Moderföretaget totalt     2 139  28 534  2 157 24 830
(varav tantiem o.d.)     (–)  (–)  (–) (–)
         
Dotterföretag         
i Sverige     1 502  24 500  1 390 18 827
Koncernen totalt     3 641  53 034  3 547  43 657
1) I lönesumman för styrelse och generalsekreterare 2015 ingår ett belopp om 112 tkr gällande upplösning av tidigare  
    reservering avseende uppsägningslön och avgångsvederlag till tidigare generalsekreterare.     
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FORTSÄTTNING NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
         2016                     2015               

 
Arvoden till styrelseledamöter i Svensk Travsport (tkr)    
     Styrelsearvode Dagarvode  Styrelsearvode Dagarvode 
Hans Ljungkvist     210  61  210  82
Maria Lejon         37  18  110  39
Marjaana Alaviuhkola     103  –   90  –
Arendt Cederqvist      90  –   90  –
Mats Norberg        90  15   90  15
Dag Ekner      90  18   90  23
Daniel Schützer      90  –   60  –
Erik Adielsson      60  –    –  –
Rebecka Persson (adj.)         –  –    –  20
Frida Edin (adj.)       –  15    –   6
Ingela Claesson (adj.)       –  21    –  – 
 
Arvoden som utgått för uppdrag under 2016 och 2015 i närstående bolag  som inte konsolideras i denna årsredovisning (tkr).  
Avser AB Trav och Galopp och Hästnäringens Nationella Stiftelse.        

     Styrelsearvode 2016  Styrelsearvode 2015  
Hans Ljungkvist    120   110    
Maria Lejon                                55    100    
Marjaana Alaviuhkola                                90    90    
Arendt Cederqvist     95    90 
Erik Adielsson     45     –   
Dag Ekner     30    40    
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NOT 4 
AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
          
        2016-01-01   2015-01-01 

        - 2016-12-31   - 2015-12-31

 
Koncernen         
Inventarier, verktyg och installationer      -996   -1 018
        -996   -1 018
Moderföretaget         
Inventarier, verktyg och installationer      -202      -152
        -202      -152

NOT 5
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
        2016-01-01   2015-01-01 

        - 2016-12-31   - 2015-12-31

 
Koncernen         
Ränteintäkter, övriga       386   453
        386   453
Moderföretaget         
Ränteintäkter, övriga       135   212
        135   212

NOT 6 
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
        2016-01-01   2015-01-01 

        - 2016-12-31   - 2015-12-31

 
Koncernen         
Räntekostnader, övriga       -175   -413
        -175   -413
Moderföretaget         
Räntekostnader, övriga       -73   -22
        -73   -22

NOT 7
BOKSLUTSDISPOSITIONER
          
        2016-01-01   2015-01-01 

        - 2016-12-31   - 2015-12-31

 
Periodiseringsfond, året upplösning      –   -178
Periodiseringsfond, årets avsättning      83   978
        83   800
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NOT 8 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 

                            2016-01-01 - 2016-12-3                                 2015-01-01 - 2015-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Aktuell skatt   -1 144    -345   -2 495    -646
Uppskjuten skatt   -237    –   -330      –
Redovisad skatt   -1 381    -345   -2 825    -646
         
Avstämning av effektiv skattesats         
         
Redovisat resultat före skatt   11 648    389   28 884  1 561
Skatt på redovisat resultat enligt gällande  -2 563     -86   -6 354    -343 
skattesats (22%)   
         
Skatteeffekt av:         
Skatteeffekt av ränta periodiseringsfond  -2       -2   -2       -2
Övriga ej avdragsgilla kostnader   -572   -290   -1 883   -335
Utnyttjat underskottsavdrag   –      –   –     –
Ej skattepliktiga intäkter   33      33   39      34
Ej skattepliktiga intäkter, resultatandel ATG  1 723      –   5 375     –
    -1 381   -345   -2 825  -646
         
Effektiv skattesats   -12%   -89%   -10%  -41%

NOT 9 
GOODWILL          
         

        2016-12-31  2015-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde        2 757  2 757
Nyanskaffningar           – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden      2 757  2 757
         
Ingående avskrivningar       -1 103  -552
Årets avskrivningar          -551  -551
Utgående ackumulerade avskrivningar      -1 654   -1 103  

 
Utgående redovisat värde        1 103  1 654

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 förvärvade enheterna var främst Jokersystemet, en programvara som numera vidareut-
vecklas 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 likvida-
tion. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumelerad avskrivning enligt plan.     
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NOT 10 
INVENTARIER, VERKYG OCH INSTALLATIONER 

                                      2016-12-31                                2015-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Avyttringar och utrangeringar   5 518   2 956   6 029  2 826
Nyanskaffningar   2 556   1 187      217     130
Avyttringar och utrangeringar   -194      –     -728     –
Ackumulerade anskaffningsvärden  7 880   4 143   5 518  2 956
         
         
Vid årets början   -4 592   -2 631   -4 850  -2 479
Avyttringar och utrangeringar   67      –       725      –
Årets avskrivning plan på anskaffningsvärden -408      -202      -467     -152
Ackumulerade avskrivningar   -4 933   -2 833   -4 592  -2 631
         
Redovisat värde vid periodens slut  2 947   1 310       926      325

SPEC AV MODERFÖRETAGETS OCH KONCERNENS 
INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
   

        Antal andelar Andel% Bokfört värde

 
Dotterföretag         
    STC Utvecklings AB, 556075-2643, Stockholm     2 000  100 843
    TG Betting Aktiebolag, 556945-5354, Stockholm     1 000  90 45
Dotterföretags innehav         
    Hästsportens Administrativa Center AB, 556566-5444, Borlänge    100 
   Svensk Travsport AB, 556537-2314, Stockholm       100 
   TR Media AB, 556078-5114, Stockholm        100 

NOT 11 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
            

                  2016-12-31  2015-12-31

 
Ackumulerade anskaffningsvärden         
Vid årets början       888 888
Nyanskaffningar       – –
Redovisat värde vid periodens slut      888 888
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NOT 12 
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

                                      2016-12-31                                2015-12-31               
 
Ackumulerat redovisat värde   Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början     507 589   600   484 405  600
Årets andel i intresseföretags resultat innan skatt 7 834   –     24 431  –
Årets andel i intresseföretags skatt  -48   –      -1 247  –
    515 375   600   507 589  600
Redovisat värde vid periodens slut  515 375      507 589
          
        

    Bokfört värde 
        Andel/antal Kapitalandelens     hos 

  

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

   
 AB Trav och Galopp         
556180-4161, Stockholm       90,0  515 375 600

Anledningen till att AB Trav och Galopp redovisas som ett intressebolag är att det finns ett avtal med staten som reglerar styrelses-
ammansättningen. Detta gör att staten har styrelsemajoritet trots att Svensk Travsport äger 90% av bolaget.    
    

NOT 13 
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

                                      2016-12-31                                2015-12-31               
Andra långfristiga värdepappersinnehav    
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början   7 151   –   –  –
Tillkommande tillgångar   –   –   7 151  –
Omklassificering till kortfristiga placeringar  –   –   –  –
Nedskrivning   -68   –   –  –
Redovisat värde vid årets slut   7 083   –   7 151  –
         
Lämnade depositioner         
Ingående anskaffningsvärde   1 151   –   –  –
Årets inköp   4   –   1 151  –
Nedskrivning   –   –   –  –
Utgående anskaffningsvärde   1 155   –   1 151  –
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NOT 14 
ÖVRIGA FORDRINGAR 

                                      2016-12-31                                2015-12-31               
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Sportsystemet    1)   59 488   59 488   57 248  57 248
Övriga fordringar   264        225         14      –
    59 752   59 713   57 262  57 248
1) Posten består främst av Svensk Travsports fordringar på hästägare och Svensk Travsports fordringar på TDS-anslutna   
   (TränarDebiteringsSystemet) travtränare samt TDS-anslutna travtränares fordringar på hästägare.    
   

NOT 15
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
            

                     2016-12-31   2015-12-31

 
Koncernen         
Upplupna intäkter       1 705 1 744
Förutbetalda försäkringskostnader         – –
Övriga poster       1 732 2 489
        3 437 4 233
         
Moderföretaget         
Förutbetalda försäkringskostnader        – –
Övriga poster         798 1 464
          798 1 464
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NOT 16
OBESKATTADE RESERVER
            

                     2016-12-31   2015-12-31

 
Moderföretaget         
Periodiseringsfonder         
•  Avsatt vid taxering 2012          282   282
•  Avsatt vid taxering 2013          473   473
•  Avsatt vid taxering 2015          978   978
•  Avsatt vid taxering 2016            83 –
        1 816 1 733

NOT 17 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

                                      2016-12-31                                2015-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Upplupna personalkostnader   6 140     2 586     5 412    2 253
Skuld förtidsbetalda prenumerationer  13 409        –   13 811        –
Breeders´ Crown   29 405   29 405   28 738  28 738
Övriga poster   7 954     4 448     5 581    3 666
    56 908   36 439   53 542  34 657

NOT 18
STÄLLDA SÄKERHETER SAMT EVENTUALFÖRPLIKTELSER
            

                     2016-12-31   2015-12-31

 
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 19 
LEASING

Årets leasingavgifter uppgår till 1 140 tkr (1 222 tkr).     
     
Framtida operationella leasingavgifter uppgår till följande: 

                                  Koncern                            Moderföretag            
 
Att betala   2016   2015   2016  2015
Inom 1 år   2 064      917   –  –
Senare än 1 år men inom 5 år   9 085      352   –  –
Senare än 5 år   –       –   –  –
         
Summa   11 149   1 269   –  –

NOT 22
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
            

                     2016-12-31   2015-12-31

 
Till fullmäktigesmötets förfogande står följande vinstmedel:     
Balanserad vinst       8 793 405 7 878 489
Årets vinst            44 548    914 916
Summa       8 837 953 8 793 405

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att ny räkning balanseras  8 837 953 
Avsättning till kapitalandelsfond har gjorts med 7 786 tkr.    
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  Stockholm 28 mars 2017

  Hans Ljungkvist       Johan Lindberg
  Ordförande       Generalsekreterare

  Marjaana Alaviuhkola      Arendt Cederqvist

  Daniel Schützer       Mats Norberg    
  

  Erik Adielsson

 

  Vår revisionsberättelse har lämnats 31 mars 2017

  Åsa Lundvall       Camilla Ral Ingvarson 

  
Auktoriserad revisor       Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman 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 2016. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 20–43 i detta dokument. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden  
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och  
balansräkningen 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 obeoende 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  
koncernredovisningen vilken återfinns på sidorna 3-19. Det är styrelsen och  
generalsekreteraren 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 generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att  
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även 
för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning 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 generalsekreteraren 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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REVISIONSBERÄTTELSE FORTS.

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 revisionsberättelse 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 revisionssed 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 väsentliga om de enskilt eller  
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som  
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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 
årsredovisningen 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 rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i  
redovisningen och tillhörande upplysningar. 
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och  
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen 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 slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i  
årsredovisningen om den väsentliga 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  
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och in-
nehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland  
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen  
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella 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 kontrollen 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 generalsekreterarens förvaltning av Svensk Travsport för 
räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.
Vi tillstyrker att årstämman disponerar vinsten enligt förslaget i  
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren  
ansvarsfrihet 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  
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. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande  
föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för förvaltningen enligt föreningens stadgar.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren 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  
föreningens stadgar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi  
professionellt 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 utgångspunkt 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 före-
ningens 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 31 mars 2017

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall   Camilla Ral Ingvarson 
Auktoriserad revisor

   
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE FORTS.


