
 ST:s Danmarks-haveri! 
Nu har ST:s styrelse med tjänstemän givit sina ägares förtroendevalda 
en hel vecka på sig att läsa ett nytt framtaget underlag för ett nytt 
Danmarks-avtal. 
Som vanligt på Kalle Anka-nivå!  

AV Tony Löfqvist 2 SEPTEMBER 2021 

 
Insändarskribenten Tony Löfqvist skriver bland annat om ST:s haveri i Danmark.  

I materialet skriver ST att tidigare avtal ”kan konstateras att process, 

avtalsframtagandet och förankring har flera brister framför allt på svenska 

sidan.” 

• ”Frågor som särskilt varit viktiga att hantera under 

omförhandlingen har varit exitklausul, hostingbolag, 

utarbetande av gemensam målbild samt principer för 

utvecklat samarbete och gemensam 

verksamhetsutveckling”. 

• ”Särskild vikt har också lagts vid legala strukturer och 

finansiella modeller”. 

Ja, vi finansiärer av detta tidigare tecknade vansinne, alltså Sveriges 

hästägare, ber er gärna förklara för oss hur ni i nomenklaturan tänkt 

denna gång? 
Opartiskhet och jävssituation 
Det är ju förutom tidigare ST-ordförande Hans Ljungkvist samma 

styrelsepersoner som styrt denna förhandling med tillägget att nuvarande ST-

ordförandens son suttit i danska travets styrelse under tiden! 



Här får gärna alla travälskare åter läsa samt analysera eventuell funnen 

opartiskhet samt jävssituation i Travrondens intervju den 8 april 2021 mellan 

ST:s ordförande och hennes son, vice ordförande på Jägersro! 

2018 års Danmarks-avtal som EJ var förankrat i ST:s fullmäktige utan 

tecknades genom ministerstyre av sittande styrelse samt tjänstemän 

försöker nu förankras genom ett beslut i ST:s fullmäktige för att frånta 

tidigare inkompetenser sitt ansvar! 
Ignorerades av ST:s styrelse 
Fullmäktige består av exakt samma förtroendevalda människor som satt helt 

eniga i vårens förtroenderåd om budgetförändringskrav på 150 miljoner till 

banor och prismedel. Vilket fullständigt ignorerades under årets 

fullmäktigemöte den 21 april 2021 av sittande ST-styrelse. 

Att ordföranden den 28 juni 2021 uttalar sig om travsportens omorganisation 

i Travronden såsom ”oerhört glädjande” att förtroenderådet arbetar vidare 

med ett av tre förslag, torde kanske få någon att förstå allvaret för svenskt 

travsports framtid. När det passar nomenklaturan då stöder den sig mot det 

rådgivande organet förtroenderådet – annars gör den som den vill. 
Kostnaden göms i ATG 
Styrelse samt dess få handgångna tjänstemän får gärna förklara hur detta nya 

Sida-inspirerade Danmarksavtal skall ändra på cirka 7 miljarder i kostnader 

för oss kvarvarande hästägare (enligt finansdepartementet) kontra en knapp 

miljard i prispengar? 

Ni får även gärna förklara varför av, ST-ägda spelbolag, ATG:s dotterbolag Sys 

25 egna kapital minus på 150 miljoner danska kronor EJ nämns som en post i 

det Kalle Anka-baserade beslutsunderlag ni tillställt våra förtroendevalda på 

helgens fullmäktigemöte? Kostnaden göms i ATG som därav får minskad pott 

för utdelning till Svensk Travsport. 
Varför inte avkrävas ansvar? 
Har ni någon moral så får någon av er vänligen förklara varför de 

människor som satte svenskt trav i Danmarks skuld EJ skall avkrävas 

ansvar? 



Beroende på beräkningssätt kan konstateras att dansk travsport, bestående 

av cirka 400 hästar per kull, kostat oss cirka 1 miljard med exit-klausul. Skall 

vi värdera aktier i ATG så blir det mer. 

Det torde vara hög tid att ni ansvariga ställer era platser till förfogande 

så att svensk travsport kan erhålla värdiga företrädare med kompetens! 
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