
          VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
         Styrelsen får för verksamhetsåret 2019 avge följande berättelse. 

Styrelsens sammansättning 2019: 

Anders Holmqvist (ordf.)   Lena Karlsson 

Lars Andersson (v. ordf.)   Magnus Nilsson 

Maria Holm (sekr.)   Anders Nordström 

Stig Fröding (kassör)   Ingbritt Persson 

Kjell Johansson   Ann-Louise Wernby 

Adjungerade till styrelsen har varit Henrietta Wirola och John-Erik Axelsson. 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten, samt telefonkontakter. 

Årsmötet avhölls den 2 maj 2019 där ordförande hälsade de cirka 50 medlemmarna välkomna. 

Ordförande Anders Holmqvist informerade om verksamheten i centralförbundet Travhästägarna. 

Travbanechefen Ken Karlsson informerade om vad som händer på Färjestadstravet och banornas 

ekonomi.  Marknadsansvariga Emelie Ahlin informerade om kommande aktiviteter. Efter mötet hade 

vi en intressant diskussion om hur vi vill prioritera medel till prispengar/starbidrag/ boxhyror. Som 

vanligt avslutade vi med en gemensam middag till subventionerat pris. 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 2019/2020 161 inklusive hedersmedlemmar. 

Magnus Nilsson i Hästägareföreningens styrelse har även ingått i Färjestad Travsällskaps styrelse. 

Ordförande Anders Holmqvist har varit adjungerad till samtliga möten.  

Till Travhästägarnas årsmöte 2019-05-08 var Färjestad Travhästägareföreningens delegater Anders 

Holmqvist och Stig Fröding.  

Under 2019 har Anders Holmqvist har varit sammankallande i Travhästägarnas valberedning. 

 Lars Andersson har varit revisorsuppleant. 

 

Hästägaredagen ägde rum den 18 mars. Dagen inleddes med en öppen föreläsning på ämnet 

”hingstval och exteriör” av Anders Järnerot som lockade ett 20-tal intresserade åhörare.  Sponsorer 

till våra lopp var Ercomi Kontorsmöbelhuset, Grums Rör, ICA Kärnan Våxnäs, Strands Motor, Tores El 

och Maskinservice.  Strands Motor stod också för vinnarbilen. Ett stort tack till alla dessa företag som 

sponsrade vår hästägaredag.  En återigen uppskattad deltagare var också Marja i Myrom, som 

målade live och skänkte detta konstverk samt ytterligare några tavlor till vårt lotteri. Populära vinster 

i tipspromenaden var en prova på-dag på Lökene tillsammans med Henrietta Wirola och Goop-arna 

samt presentkort från ICA. Vi hade också bjudit in våra hedersmedlemmar till kvällen, och tre av 

dessa hade möjlighet att deltaga och förärades och ett eget lopp där de var prisutdelare. 



Hästägarpokalen vanns av NY DiamondInTheSky körd av Tommy Karlstedt, tränad av Håkan Karlsson, 

ägd av Ryka Invest AB i Eskilstuna.  

I Hästägarkannan för kallblod segrade Frida Scott körd av Peter Ådefors, ägd och tränad av amatören 

Bert Ohlsson från Grums.  

Vår medlem John-Erik Axelsson fortsatte även 2019 att köra ”Vinnarbilen” till prisutdelningarna.  

Ett mycket lyckat höstmöte i samarbete med B-tränarföreningen Värmland/Dal avhölls den 10 

december. Mats Norberg från LRF, tillika styrelseledamot i Svensk Travsport, talade under rubriken 

”Det ska vara enkelt att äga travhästar.”  Han gav en tillbakablick från när travsporten gick från svart 

till vit affär, hjälpte oss att reda ut olika situationer och gav praktiska tips på upplägg och hantering 

som kan underlätta för oss som travhästägare. 

Travhästägarnas ordförandekonferens ägde rum i Hästsportens Hus den 7 november, Sydträffen  på 

Åbytravet den 12 oktober. På båda dessa deltog Anders Holmqvist. 

Hästägareföreningen sponsrade olika bygdetrav och Ponnyföreningen. Vi har också varit 

medfinansiärer till projektet ”Travrikeuppfödarna”. 

Ann-Louise Wernby och Anders Holmqvist deltog i ett informationsmöte om ”Näringsläckage rfån 

hästhagar” och möjlighet till att söka projektmedel för åtgärder.  

Under verksamhetsåret har föreningen tillsammans med Färjestads Travsällskap utsett månadens 

hästägare bland banans hästägare:  

Januari: Caroline Björkegren  Februari: Lena Katzberg 
Mars: Karl O Johansson April: Laila & Åke Lindgren  
Maj: Rebecca Paulsson Juni: Jenny Eriksson 
Juli: Lars Arne Pettersson Augusti: Göran Löfgren mfl (Stall Lööf) 
 September: Erik Berglöf,Leif Danielsson mfl  Oktober: Greta & Tore Torgersen 
 November: Sanda Racing Stable AB December: Jörgen Pettersson 
 Årets hästägare 2018 blev Jenny Eriksson med motiveringen "Vinnaren har i många år firat stora 
framgångar med egenägda och egentränade hästar, och 2019 blev ett rekordår med 12 segrar, 30 
placeringar bland de tre på 105 starter och 659 853 kronor i inkörda pengar, en ökning med 147% på 
ett år!” 
 

Hästägareföreningens medlemmar erhåller 15% rabatt på personligt inköp i travrestaurangen, Café 

Copiad och Stallmästargården/Copiad. Hästägarelogen är som vanligt välbesökt på tävlingsdagar. 

Stort tack till Färjestadstravets personal för gott samarbete under året. 

Styrelsen tackar sina medlemmar för det gångna verksamhetsåret. 

Karlstad den 2 maj 2019 

Anders Holmqvist Lars Andersson Maria Holm 

Ann-Louise Wernby  Stig Fröding         Kjell Johansson 

Lena Karlsson   Magnus Nilsson  Anders Nordström 

Ingbritt Persson    


