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Svensk Travsport har gjort en samman-
ställning på sin hemsida som tolkas 
som om att Sverige skulle ha världens 
bästa tävlingsprogram för unghästar. 

Siffrorna kan inte ifrågasättas, men däremot 
är slutsatsen tveksam. Är det verkligen så bra 
som ST påstår? 

För några år sedan var vi chanslösa mot de 
amerikanska storloppen. Numera, med hjälp 
av premiechansen, kan en lyckosam hästägare 
vinna nästan lika mycket i Sverige som i USA 
och till bara en bråkdel av kostnaden. Det 
lönar sig att köpa svenska unghästar, det vill 
säga om de tävlar i toppskiktet. Premiechan-
sen har hjälpt den svenska travsporten att 
överleva så här långt. 

Det har dessvärre visat sig vara konstgjord 
andning, då sporten trots det inte attraherar 
till hästköp i tillräcklig omfattning. Samtidigt 
har våra stora hästägare markant ökat sitt 
engagemang i utlandet. 

För att ett storloppsprogram ska kunna 
lyckas krävs en levande och fungerande avels- 
verksamhet som känner av och stimulerar 
kunderna till ett fortsatt engagemang. Sport 
och avel måste trava i takt. 

Den svenska aveln, trots att topp- 
individer hela tiden produceras, 
är i fara, därför att de ekono-
miska förutsättningarna för 

sporten inte håller måttet. Vi har sett Italien 
göra samma resa, trots ett mycket gediget 
stomaterial, som byggdes upp under många 
år och som producerade hästar som Varenne 
och Viking Kronos. Det italienska avels-
materialet har därefter skingrats för vinden 
och är numera en spillra från fornstora dagar. 
Historien får inte upprepas i Sverige. 

Vi måste inse att tävling och avel är två 
sidor av samma mynt. Hos den insiktsfulle 
följer iskalla kårar med varje nytt besked om 
att uppfödare och hingsthållare som trots 
stora framgångar lägger ned. Vi efterfrågar 
ofta tankar utanför boxen. Travsporten gör 
sig bäst om den håller sig inuti avelsboxen. 
Aveln behöver reinkarneras, pånyttfödas. 

Årets svenska succé i USA har 
formats genom team Marcus 
Melander, inte minst med hjälp 
av svenska investerare som Stall 

Courant, SRF Stable med flera. Greenshoe, 
supertravaren, har syndikerats för över 
120 miljoner kronor. Green Manalishi, 
svenskfödd, och uppfödd av Lennart Ågren, 
köptes för tre miljoner kronor på Kolgjini 
Sales. Han har i USA hittills tjänat över tio 

miljoner svenska kronor och kommer också 
att ha en avelskarriär värd stora pengar. Pappa 
till Green Manalishi är Muscle Hill, som givit 
alla sina investerare verklig utdelning. 

Vi kan gilla eller ogilla, men hästaffä-
rer är business i USA. Goda affärer är en 
förutsättning för att en bransch ska leva och 
utvecklas. I USA blir ”return of investment” 
snabbt bedömt. Tvååringstävlandet ger 
snabba besked om individens talang och 
möjlighet till utveckling. Goda ston med bra 
potential på banan har sedan en gjuten plats 
i avelsboxen. Även mindre talangfulla hästar 

har ett betydande värde på en väl fungerande 
marknad. De säljs vidare och det investeras i 
nya årgångar. 

Ston säljs till lika höga medianpriser som 
hingstarna och anledningen är enkel. Det 
finns ett inbyggt framtida avelsintresse när 
hästägarna köper sina unghästar. Även om 
köparen inte själv bedriver avelsverksamhet 
finns det en marknad för stoet efter avslutad 
tävlingskarriär. Det finns fortfarande ett liv 
i travsportens tjänst. Ett bra stammat sto, 
som kanske har köpts för en miljon, har alltid 
ett värde i blodbankens balansräkning, även 
om hon inte har tävlat i toppskiktet eller ens 
kommer till start. 

Peter Engblom har i en blogg på 
Solvalla HF:s hemsida väckt frågan 
om större jämlikhet i travsportens 
insatslopp. Det är givetvis inte en 

genusfråga för hingstar och ston, utan det 
handlar om travsportens trovärdighet inför 
deras uppfödare och ägare, oavsett kön. Det 
kostar lika mycket, att föda upp, träna och 
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Hos den insiktsfulle följer iskalla kårar 
med varje besked om att uppfödare 
som trots stora framgångar lägger ned

I Sverige sålde uppfödarna 591 ettåringar för 
cirka 117 miljoner kronor vid olika auktioner.

I USA såldes 114 ettåringar till svenska 
intressenter till ett värde av 120 miljoner 
kronor.

Svenska köpare kryddade sedan sitt glo-
bala engagemang ytterligare genom hästar 
från Frankrike, Italien, Danmark och Norge 
till höga priser. 
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tävla med ett sto som med en hingst. Då är 
det högst rimligt att de ges samma möjlig- 
heter till intjänande. 

Argumentet att hingstarna tävlar bättre 
och springer fortare, och för det mesta slår 
stona, håller naturligtvis generellt. Att det 
skulle vara ett argument för att betala mindre 
prispengar håller däremot inte. I varje fall 
inte om vi erkänner stonas betydelse för att 
travsportens mångfald ska kunna utvecklas 
och leva vidare i det antal som behövs för 
sportens utveckling. 

De klassiska loppen är avelslopp i syfte att 
skilja agnarna från vetet. Ur det perspektivet 
behövs travpolitiska insatser för att vi ska få 
fler hästägare som vill investera sina pengar 
även i ston. 

Trots att svenska uppfödare har arbetat 
hårt med att göra avelsframsteg, och presen-
terar den ena tidigt flyfotade naturtravaren 
efter den andra, är det fortfarande den 
allmänna meningen att det är skadligt och 
dåligt att tävla med tvååringar. 

Det är i själva verket en kompetensfråga. 

Vissa tränare har kunskap och förmåga att 
hitta och förädla de tidiga talangerna, utan 
att förstöra dem. Det är ett hantverk som går 
att lära ut. Det visade inte minst Svante Båth 
och hans ”lärjunge” Daniel Wäjersten, som 
ny proffstränare hade en tvååring till start i 
Svensk Uppfödningslöpning. 

Tvååringstävlandet handlar om attityd. Så 
länge den negativa attityden är den rådande 
blir det svårt att öka de tvååringslopp som vi 
faktiskt har. Det är frivilligt för var och en att 
avstå tvååringstävlandet. Däremot bidrar en 
bristande förståelse för tvååringstävlandet till 
utlandsflykten då kunden, som normalt alltid 
har rätt, väljer att få rätt någon annanstans. 

Mycket behöver göras för tvååringarna. Att 
tävla med skor till borde inte vara svårare för 
svenska unghästar än vad det var för Green- 
shoe. Får vi fler tävlande tvååringar skulle en 
stoavdelning även i Svensk Uppfödnings-
löpning kunna vara aktuell. Med ett utökat 
tvååringstävlande får vi fler klasser där alla 
inte alltid måste möta alla. Sent tvåårstävlan-
de och ett tidigt treårstävlande kan för hästen 
utgöra en säsong. 

Det finns ingen inbyggd motsättning mel-
lan unghästtävlandet och tävling med äldre 
hästar. Tvärtom är det ena en förutsättning 
för det andra. Med rätt travpolitiska åtgärder, 
kan den svenska modellen ges trovärdighet 
för dem som betalar kalaset. 

Många som är hästägare och 
uppfödare är samtidigt också 
spelare, besökare och medlem-
mar i privatägda travsällskap, 

med fötter djupt rotade i travmyllan. Det är 
genom deras personliga investeringar som 
travsporten har byggts upp. Att stora delar av 
sportens storfinans flyttar utomlands beror 
inte på någon tillfällighet. Deras engagemang 
i sporten är långt större än hos många som är 
satta att styra över den. Genom en under flera 
år pågående vanskötsel har en bra marknad 
med ett betydelsefullt värde – värdet på våra 
hästar – slarvats bort. 

Med rätt travpolitiska åtgärder, kan 
sporten fortfarande återupplivas. För det 
krävs insikt om att svensk travsport inte är en 
regionalpolitisk, socialpolitisk eller bonde- 
kooperativ fråga, och inte heller kan lösas 
genom den ena organisationsutredningen 
efter den andra. Det kan bara lösas genom att 
sporten återfår sina näringsförutsättningar. 

Vad som krävs är en väl förankrad, 
handfast och skyndsam handling. Med ett 
tävlingsprogram som skapar möjligheter för 
både tävling och avel kan vi få balans i syste-
met och snurr på ekonomin. 

Framför allt behöver vi höja andrahands-
värdet på våra hästar. 

NÄT – Nationell samverkan för
Ägare av Travhästar
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Det krävs insikt om att svensk travsport 
inte är en regionalpolitisk, socialpolitisk 
eller bondekooperativ fråga

Travsporten betalde ut 900 miljoner kronor i 
prismedel 2018.

Knappt 15 miljoner gick till tvåringarna, 
varav drygt tio miljoner till hingstarna och en 
tredjedel till stona.

Treåringarna tjänade cirka 170 miljoner 
kronor, varav 90 av dessa gick till hingstarna.

Alla siffror inkluderar premiechansen, som 
har dubblat prissummorna i många unghäst-
lopp, men inte medfört att avelsvärdet ökat 
för våra ston.

Många av landets travsällskap visar inga 
siffror alls på hur stor avelsverksamhet som 
finns kring hemmabanan. Om det betyder att 
det inte finns någon avelsverksamhet, eller 
att man tycker det är oviktigt, spekulerar vi 
inte i.

Fakta prismedel

Foto Mia Törnberg


