ESKILSTUNA TORSDAG 14 JANUARI

Kattens Chamsin i topp
ESKILSTUNA. Tomas Roséns
Kattens Chamsin har absolut
toppform för dagen och
befäste det då han vann på
Eskilstuna under tordagslunchen.
Som vanligt var det Terese
T Rosén som satt i sulkyn och
hon gjorde inga misstag med
sexåringen.
Av PER-ANDERS JOHANSSON
Hon blåste direkt till ledningen, lät
hästen springa på i den fart han ville och lät honom sticka undan till
lätt vinst den sista biten. Detta var
faktiskt första gången i karriären
som Kattens Chamsin sprang i
ledningen men i februari 2014
vann han från utvändigt ledaren
just på Eskilstuna.
– Han var riktigt bra, han bara
sprang och glänste. Hästen har alltid gått bra och gjort sitt i loppen,
men nu verkar han bättre än tidigare och trivs med att tävla på vintern, sade Terese efter segern.
Sami Saarelas Simb Zandor var
den enda överraskningen. Ulf
Ohlsson skickade honom direkt till
ledningen och höll ett hyggligt
tempo. Zandor såg fin ut för dagen
och hade inga större problem att ta
karriärens första seger.
Faktum är att det var hundra
procent spetsvinnare den här lunchen. Tino Ärling körde Gillsin
Torsdag 14 januari 2016. Lätt bana
Lopp 1. Trio. 20.001 - 65.000 kr. 1640 m.
Autostart. Pris: 25.000-12.500-7.000-4.700-3.1002.300(2.300) kr.
1. Gillsin 16,0 (49) Ärling T
2. Noel Palema 16,2 (165) Sjöström C
3. Lindeberg 16,7 (23) Eriksson J S
4. Leo Messi 16,7 (143) Jepson C J
5. Show Time 16,7 (230) Carlsson B
6. Mythica I.R. 17,0 (269) 7. Glareshield 17,1
(86) Opl. Tirunesh 17,2 (384), Sweet Glenna 17,3
(375), Bright Pace 17,4 (78), Pipe Dream 17,9g
(134), Spejsat B.M.W. 27,4g (199). Segr. v 7 år e.
Blue Mac Lad-Lady Gilldare. Äg. Westerholm N,
Väisänen L & Lindberg E. Uppf. Hedman Aili,
Finland. Trän. Westerholm Kristiina, Östervåla. 1
längd. Odds: 4,93. Plats: 1,42-2,85-1,39. Trio: (6-51) 305,35. Tvilling: (5/6) 46,18.
Lopp 2. LD-1. Trio. 30.001 - 260.000 kr. 2640
m. Tillägg 20 m vid vunna 104.001 kr. Pris:
25.000-12.500-7.000-4.700-3.100-2.300(2.300)
kr.
1. Best Beji 17,7 (59) Lindblom Å
2. Malte All Over 17,9 (414) Gorski K
3. Laila Rivner 17,5 (152) Lennartsson P
4. Degustation 17,5 (129) Nilsson P
5. Royal T.K. 17,6 (29) Larsson M
6. Tic Tac Injection 18,2 (53) 7. My Topaz* 17,7
(312) 8. Golden Sånna 18,4 (215) Opl. Gladiator
Gull 17,9 (71), Mimmis Hello Kitty 18,6 (669),
Ceasar Hornline 18,8 (710), Yankee Stadium 18,5
(745), Maicon Face 19,0 (551), Nils Oscar Blanche
dug (94). Struken: East Minotauros. Segr. v 5 år e.
Orlando Vici-Quatalina Green. Äg. Åke Lindblom
Stable AB & Aronsson T. Uppf. Leverrier Jean-Luc,
Frankrike. Trän. Lindblom Åke, Arboga. 3 längder.
Odds: 5,96. Plats: 2,39-7,47-4,22. Trio: (7-6-14)
1620,67. Tvilling: (6/7) 72,31.
Lopp 3. LD-2. Trio. 100.001 - 420.000 kr. 2140
m. Autostart. Pris: 25.000-12.500-7.000-4.7003.100-2.300(2.300) kr.
1. Kattens Chamsin 15,1 (19) Rosén T T
2. Adams Pace 15,4 (54) Ohlsson U
3. Bubbly 15,5 (314) Söderholm L-Å
4. Affe Road 15,5 (174) Göstasson A
5. Capitano Boko 15,6 (177) Sjöström C
6. Ägir Briljant 15,7 (72) 7. Drive Launcher 15,8
(66) Opl. Bacardi Hornline 16,2 (185), Alfons Tif
16,3 (570), Åsanna Hornline 16,4 (316), Warica
17,1 (416). Struken: Booming Benz. Segr. v 6 år e.
Enjoy Lavec-Charlotta Hits. Äg-Uppf-Trän. Rosén
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 Kattens Chamsin.
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som Kristiina Westerholm tränar
och den här finskfödda sjuåringen
ser allt bättre ut och han är obesegrad i tre starter i nuvarande regi.
Best Beji släpptes till ledningen
efter 550 meter för Åke Lindblom
som eldade på i ledningen med
fransosen som visade bäst styrka i
ett långlopp.
Chaktar de Vandel är också
franskfödd och efter ett långt
uppehåll var han mogen att ta första segern sedan han tagit ledningen efter 700 meter. Per Lennarsson
körde 1.17/800 och fyraåringen var
överlägsen. Med i ägarbilden på
Chaktar finns Up and Quicks ägare
Ecurie Quick Star.
‡

NÄSTA GÅNG

w Adams Pace (3) gjorde ett mycket bra lopp
som tvåa. Det blev långt
fram från kön, men han
avslutade snyggt med
1.14 sista 800 och med
full spänst över mål.

Tomas, Tierp. 3 längder. Odds: 1,97. Plats: 1,301,86-2,20. Trio: (2-12-1) 63,30. Tvilling: (2/12)
5,99.
Lopp 4. Trio. Svensk Travsports Grundserie. 3-6åriga svenska 40.001 - 120.000 kr. 2140 m.
Autostart. 15 startande. Pris: 30.000-15.00010.000-6.500-4.500-3.000-3.000-3.000 (8 priser)
1. Simb Zandor 17,0 (154) Ohlsson U
2. Imaketheheadline 17,2 (224) Lennartsson P
3. Hot Carrot 17,2 (360) Sedström J
4. Dalhem Photo Dream 17,4 (67) Tillman J
5. Seaside 17,9 (97) Lindberg Å
6. White Bobbysock 18,1 (53) 7. Jeppas Nemi
18,5 (200) 8. Sandsjöns Revenue 18,8g (42) Opl.
Carporal Cee 18,9 (253), Beautys Baby 21,5g (332),
Easy Cross d5g (200), Oskarina Storm d8g (36).
Strukna: Prins Norrgård, Fame Suspect,
Fourteenosix. Segr. v 5 år e. Super Arnie-Simb
Zippa. Äg. Lindh Ulrik, Götene. Uppf. Lindh Ulrik &
Ylva. Trän. Saarela Sami, Torshälla. 2 längder.
Odds: 15,40. Plats: 3,57-4,98-6,39. Trio: (1-13-2)
4727,79. Tvilling: (1/13) 171,40.
Lopp 5. Trio. Högst 30.000 kr. 2140 m. Tillägg
20 m vid vunna 10.001 kr. Pris: 10.000-5.0003.500-2.500-2.100-2.000(2.000) kr.
1. Chaktar de Vandel* 17,9 (22) Lennartsson P
2. Perfect Breakout 18,3 (51) Widell K
3. Haj Tooma 18,4 (205) Sedström J
4. Ausbo Juliana 18,2 (30) Ohlsson U
5. Agaton Knox 18,3 (472) Gorski K
6. I Take It 21,1g (104) 7. Lobys Indosheena
22,1 (171) Opl. Bolibompa Bank 22,5 (686),
Pomypom d6g (265), Clapton d10g (859). Strukna:
Gilda Band, Gripen S.S., In Photo, Pumpkin,
Speedy Mad Money. Segr. v 4 år e. GanymedePrincess Wild. Äg. S.A.R.L. Ecurie Quick Star,
Frankrike. Uppf. Elevage La Tour De Vandel&T
Duvaldesti. Trän. Lennartsson Per, Eskilstuna. 4
längder. Odds: 2,27. Plats: 2,17-1,92-4,98. Trio: (34-1) 83,91. Tvilling: (3/4) 6,35.
Kvalificeringslopp. Alla. 2140 m. Voltstart.
Escape the Fate 21,1 (ejg), The Master’s Eyes 22,4
(gdk), Sanna Hanna 23,2 (ejg).
Rätt V4: 6-7-2-1. V4-lopp: (1-4). 1.851 rader med
4 rätt 888 kr.
Rätt LD: 7-2. LD-lopp: (2, 3). LD-odds: 9,95.
Totalomsättning 4.849.487 kr varav på vinnare
413.161 kr, på plats 175.669 kr, Trio 582.718 kr,
Tvilling 524.534 kr, V4 2.193.577 kr och LD
959.828 kr.

Som man frågar
får man svar…
I höstas i samband med Derbyt
skrev jag en insändare i Travronden, där jag bad Svensk Travsports
ordförande Hans Ljungkvist redogöra för hur den rätta fördelningen av prispengar mellan yngre och
äldre (fem år och uppåt) stod till.
Jag anser nämligen att man inte
bör räkna in hästägarnas egna insatser i de cirka 44 procent som påstås utgöra prissummaandelen till
unghästarna (fyra år och yngre).
De allra flesta jag diskuterat saken
med håller med. Jag har hittills
inte talat med någon som tycker
att min frågeställning är orimlig.
Den faktiska andelen av sportens
allmänna priskaka f ör unghästar
torde ligga neråt 30-35 procent.
Nu noterar jag att Svensk Travsport ställt frågan om prissummor
till något som kallas ”Travpanelen”
och förväntas vara en vederhäftig
undersökning på vad folk i branschen tycker.
Svaret blir kortfattat: ”Lagom
fördelning mellan åldrar”, eftersom 50 procent av de tillfrågade
svarat att det är bra som det är, medan resten av svaren dividerats ungefär lika mellan anhängare till att
ge yngre respektive äldre hästar
mer att tävla om.
Här noterar jag dock fortfarande
att frågan ställts utan att tydligt redogöra för att fördelningen som

avses fortfarande innehåller hästägarnas egna pengar i form av insatser och anmälningsavgifter.
Jag tycker att detta gör frågan ledande och medvetet ställd för att
uppnå ett ”lämpligt” svar. Är det så
att de nuvarande företrädarna för
Svensk Travsport har en redan bestämd agenda i frågan om hur fördelningen av prispengar ska se ut i
framtiden? Och i så fall – varför har
man satt agendan utan att diskutera fördelningsnivåerna baserat på
de korrekta data för prispengarnas
fördelning som alla vet finns?
Att blunda för de makroekonomiska utmaningar som finns i
travsporten är att riskera sportens
framtida utveckling. En möjlighet
till snabbare ekonomisk återbetalning är avgörande för att ympa in
en bättre framtidstro och undvika
att antalet aktiva som investerar i
nya hästar, hästägare och uppfödare, börjar avta i en större takt.
Nu krävs ledarskap i denna fråga.
Min förhoppning är att travsporten skulle kunna enas kring en
jämn fördelning av priskakan – insatser borträknade – det vill säga
50 procent av pengarna till tvåfyraåringar och 50 procent av
pengarna till fem år och äldre hästar. Detta behöver inte ske i ett
slag, utan skulle kunna fasas in un-

Tacksam för svar – men
Jag är tacksam över att ha fått ett
svar av ST:s syrelseordförande Hans
Ljungkvist. Jag inser dock att vi värderar krisens allvar i trav-Sverige
väldigt olika och har olika sätt att
lösa problemen.
Tankarna Hans Ljungkvist framför är i sig korrekta, men med osäkert utfall och dessutom, i bästa fall,
med effekt först långt fram i tiden.
Uppfödare och hästägare försvinner
just nu! Kan man inte ens rädda
dem kvar, hur ska man då kunna få
in nya?
Det talas mycket om mjuka värden som motiv för ett engagemang

inom travet. Om de är några som
har förstått det och levt efter det, så
är det hästägare och uppfödare.
Vi har alltid gått med stora underskott. Idag har de skenat iväg till 2,53 miljarder kronor netto per år. Nästan lika mycket som spelarkollektivet bidrar med. Samtidigt predikar
de som har sitt levebröd från travet
att vi måste se de mjuka värdena. På
gränsen till kränkande. Utan den
motivationen hade travet redan för
25 år sedan sett en drastisk nedgång. Det finns dock en gräns för
hur stora underskott vi tål.
Vi älskar trav
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w Säg ifrån, beröm, föreslå förändringar, fråga – kort
sagt: Fram med din åsikt, men tyck gärna kort!
Skicka insändaren med vanlig post, fax eller email.
Travronden förbehåller sig rätten att korta i inläggen.
Du får skriva anonymt om du inte angriper
någon personligen, men tänk på att redaktionen alltid måste ha ditt namn och din adress.
Märk faxet, kuvertet eller e-mailet med ”Insänt”.

SVT upplåter utrymme på sin opinionssida åt ordförande i Djurens Rätt som
utifrån den sektens grundinsikt kom med
ett oseriöst angrepp på hästsporten
Idrottens Affärers bloggare Dan Persson går till hårt angrepp
mot SVT:s så kallade granskning av travsporten

”Insänt”, Box 20046, 161 02 Bromma l Fax 08-28 36 13

Ny kurs kräver nya
beslut i travsporten
Insändarskribenten
har kommentarer,
synpunkter
och frågor
kring STordförande
Hans Ljungkvists debattartikel i
Travronden
förra tisdagen.
Foto: MARIA
HOLMÉN

der en period, till exempel tre-fem
år.
Det utlovade ”Pokalåret”, med
extra tillskott av pengar, ryms inom
denna tidsperiod, vilket betyder att
prispengarna för äldre hästar nominellt inte skulle behöva försämras trots denna åtgärd. Glöm heller
inte att räkna med att svenska äldre
hästar har utmärkta intjäningsmöjligheter i Frankrike, jämfört
med svenskfödda unghästar.
Slutligen inser jag att det finns ett
klent stöd för ökade prispengar till
tvååringslopp och därmed föreslår
jag att ”nya” pengar fokuseras till i
första hand redan existerande
lopp för tre- och fyraåringar. Man
skulle kunna börja med att höja

upp prissummorna i redan existerande icke insatslopp (typ Kriterieserien). Klasserna strax under kulleliten (hästar som är rankade lägre
än topp 10-15 i varje årgång) skulle
också behöva högre doterade lopp
att tävla i. Dessa klasser gör sig
dessutom utmärkt som spelbara
rikstotolopp.
Premiechansningen har ju gjort
att de allra största loppen har fått
en förhöjd status, vilket är bra,
även om den till största del kommer från hästägarnas egna insatser. Det enda som saknas med den
är möjligheten för uppfödarna att
anmäla sina hästar så fort de är
registrerade.
Anders Ström,
Stall Courant

det är dags att agera nu
Nu måste travsällskap och ST välja.
Ska vi satsa på hästar/hästägare eller
behålla de stora organisationer som
byggts upp de senaste 25-30 åren?
Det är oerhört tungt att genomföra
personalrationaliseringar, men det
är nödvändigt nu! Här finns mycket
att lära av konkurrensutsatta branscher i svenskt näringsliv.
Det finns så mycket positivt i
svensk travsport som vi bara måste
behålla. Den sociala biten på publikplats är dock i närmaste borta.
Mycket finns kvar på stallbacken,
även om stressen där blir allt mer
www.travronden.se

påtaglig. Alltjämt finns ett stort antal människor som jobbar ideellt
inom travet.
Jag rekommenderar alla att
titta på insatserna på exempelvis Hoting och Lycksele
och framför allt göra besök
där i sommar! Mycket att
lära!
Att organisation av sport
och spel i dag kostar mer än
dubbelt så mycket som vad hästägarna får, ser jag inte som ett problem, utan att där ligger möjligheten att rädda det som räddas kan.
Torbjörn Ylvén

”Finns så
mycket
positivt i
sporten”

Huvuddelen av ledamöterna i ST:s styrelse tillträde
under 2010. I den programförklaring man kommunicerade så var fyra områden prioriterade i styrelsens arbete de kommande åren.
Uppfödarnas situation, hästägarna, banpubliken
och prispengarna.
Hur har detta då utvecklats under de närmare sex år
som styrelsen verkat?
Inom samtliga områden är situationen idag sämre
eller väsentligt sämre än 2010. Antalet årligen födda
hästar har minskat markant, likaså antalet hästägare.
Banpubliken visar en drastisk minskning och prispengarna är väsentligt lägre än när styrelsen tillträde.
ST:s generalsekreterare Johan Lindberg säger i en intervju i Travronden att ”han inte är förvånad att vi tappar hästar och aktiva. När en Finlandsfärja är på väg åt
fel håll tar det tid att först stanna den och sedan få upp
farten i rätt riktning igen.”
Eftersom den nuvarande styrelsen har haft ansvaret i
närmare sex år kan uttalandet inte tolkas annorlunda
än att man varit på fel kurs större delen av tiden.
Däremot ser framtiden betydligt ljusare ut. År 2018,
det så kallade pokalåret, ska travsporten tillföras hela
270 miljoner kronor. Såväl ATG:s styrelse, verkställande
direktör och ST:s styrelse och generalsekreterare har på
ett kraftfullt och trovärdigt sätt redogjort för detta.
De är så säkra på sin sak att
man i samråd med Bas-organisationerna redan gjort upp hur
medlen ska fördelas. Huvuddelen kommer att gå till prispengar. Det finns ingen anledning
utan att sätta full tillit till detta
löfte.
Problemet är att på stallbackar och i hästägarekretsar så är tvivlen betydande. ST har inte lyckats övertyga
de aktiva om att initiativet kommer att fullföljas. Vilket
innebär en olycklig situation då vi under de kommande två åren får se ytterligare bortfall av uppfödare, hästägare och aktiva.

”Varit på
fel kurs
större delen
av tiden”

En elegant lösning på detta, som dessutom är kostnadsneutral för ATG/ST, är att man redan från 2016 och
2017 ökar medlen med 200 miljoner kronor. Pengarna
finns tillgängliga i Hästsportens Fond hos ATG. För att
skapa kostnadsneutralitet så fortsätter man med nivån
200 miljoner istället för 270 miljoner från 2018 till 2023
och på så sätt återställs Hästsportens Fond till nuvarande nivå.
De produktsatsningar som ATG planerar att genomföra kommer givetvis att fortsätta tillföra ytterligare resurser efter 2018 och kan då utgöra förstärkningar av
travsportens ekonomi från exempelvis 2020.
Med denna kostnadsneutrala lösning så undgår vi en
djup svacka 2016 och 2017, våra intressenter kan fokusera på sina respektive uppgifter och ATG och ST understryker att man har full tilltro till sin egen plan.
Ulf T Jönsson, Malmö
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