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Allmänt om gångna året
Ekonomin i föreningen är god. Vi sköter våra åtaganden gentemot travsällskapet 

vad gäller främst bemanning av programkiosken, roddande under Breeders Crown 
helgen samt bemanning av garderoben under Breeders-banketten.
Vi nådde en hög medlemsnivå under 2017 genom en omfattande 

värvningskampanj och vi har under 2018 lyckas hålla nivån.
 Under 2018 har fokus främst legat på att vårda medlemmarna.

Styrelsens sammansättning under året:
Daniel Johansson Wilje
Cay Mäkinen
Susanna Smedeby
Jan-Ivar Jonsson
Urban Carlsson
Maria Riedl
Daniel Bouvin

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot



Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil. Överskottet är väl tilltaget trots att vi 

lägger ut mer pengar på våra medlemmar.
Ekonomin sköts prickfritt av Jan-Ivar Jonsson.

Serier och kuskmatcher
Mellansvenska Amatörserien sköts numera av Peter Eriksson.

Mantorp vann 2018 och tog sin andra inteckning. 
Lite nya regler träder i kraft 2019. Inga dubbla poäng för kategori 4 licenser.

 Inga före detta A-tränare får köra.

Amatörfinalen vanns av Lukas Svedin med hästen Maple Hills Etóo.
Segerrikaste B-tränare blev Åsa Lindberg.

Segerrikaste kusk blev Henrik Nilsson.

B-tränardagen
Det genomfördes en breddloppsdag med endast B-tränade hästar. 

 B-tränarföreningen anordnade lotterier på stallbacken 
samt bjöd på korv med bröd och fika.

På läktarplats anordnades en djurdag vilket bidrog till en hög 
publiksiffra vilket såklart är uppskattat. 

Denna tävlingsdag har bara körts vid två tillfällen men den har varit så lyckad att 
den redan känns som en tradition.

Amatördagen
På amatördagen anordnade vi ett annorlunda upplägg.

Sponsorerna träffades för middag på Stallbacksrestaurangen.
Tanken var att locka nya till sporten. Ett mindre sällskap som aldrig tidigare gått på 

trav fick en guidad tur på stallbacken. Ett lyckat tilltag.

B-tränarnas riksförbund
Cay Mäkinen är aktiv i styrelse i BTR. 

Utöver Cay deltog Daniel och Jan-Ivar vid årsmötet.
Cay och Daniel deltog även vid höstmötet när agendan för 
2019 skulle sättas. Det är av stor vikt att försöka påverka

BTR vid dessa tillfällen då man har en tendens att 
fastna i gamla hjulspår.

Breeders Crown
Under breeders-helgen har vi många att tacka för mycket. 

Garderober ska bemannas på sena lördagskvällen.
Möbler ska monteras och bäras under hela helgen.

Programkiosken ska bemannas två dagar m.m.
Allt sköttes exemplariskt.



Segertavlor
Nytt för 2018 var att vi köper en segertavla till alla som har en segrande häst på 

Sundbyholmstravet. Förutsatt att man är medlem i vår förening såklart.

Mentorer/Konsulter
Vår förening skämmer sedan 2018 bort våra medlemmar med fri konsulthjälp och 
mentorhjälp. Konsultbiten går ut på att vi betalar en proffstränare för att hjälpa B-

tränarna med deras hästar. Mentorbiten går ut på att nyblivna B-tränare får komma 
till en proffstränare för att lära sig att köra häst. Även detta finansieras av vår 

förening. De A-tränare som är mentorer och konsulter är:
Lars-Åke Söderholm, Markus Svedberg, Magdalena Ullriksson-Siminski,

Liselott Nyström och Rikard S Jansson

Programkiosken
Programkiosken bemannas sedvanligt av B-tränarföreningen vilket bidrar till en 

stärkt kassa och en god relation till Sundbyholmstravet.

Månadens B-tränare
Nytt för 2018 är att tre personer nomineras till monadens B-tränare varje månad.

Det är sedan våra medlemmar som röstar fram vinnaren.
Det har känts bra att kunna uppmärksamma fler B-tränare för det jobb de lägger 

ner. Det har även gett utrymme att hylla några för insatser de gör för 
Sundbyholmstravet och för föreningen.

Sammanfattningsvis
Vårt mål för 2018 har främst varit att vårda våra medlemmar.

Vår anslutningsgrad i föreningen är anmärkningsvärt hög.
Antalet B-tränare i Sverige sjunker drastiskt. 

Därför gör vi vårt yttersta för att stimulera de aktiva.
Vi försöker att i ena änden försöka dra in så mycket pengar som möjligt till 

föreningen för att i andra änden dela ut det till medlemmarna.
Segertavlor, mentorerna/konsulterna, medhjälparförsäkring, väl tilltagna priser i 
serierna och till månadens B-tränare samt fin middag vid årsmötet är sådant vi 

tycker borde motivera medlemsskap.


