
Sundbyholms Amatör och B-tränarförening
Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsens sammansättning
Daniel Johansson Wilje   
Henrik Nilsson    
Jenny Karlsson    
Jan-Ivar Jonsson   
Cay Mäkinen   
Björn Eriksson   
Madelen Berås

Suppleanter
Ulla Fundberg
Tina Falk

Valberedning
Gunnar Malmkjell 
Åsa Lindberg

Revisorer
Erling Fogman
Anneli Lindström

Förtroendeuppdrag som skötts utomordentligt
Hemsida/Månadens häst: Micke Bergquist
Kuskmatch: Peter Eriksson

Allmänt om gångna säsongen
Säsongen har kantrats av en del turbulens på Sundbyholmstravet.

En ny styrelse i sällskapet har börjat jobba in sig. 
Travbanechefen avslutat sitt uppdrag efter många år i befattningen och en 

ersättare har tillträtt. 
Vår styrelse var till stora delar nytillsatt och nya i sina roller.

Detta har bidragit till att den travpolitiska framflyttningen som 
Ordf. Daniel Johansson Wilje utlovade vid 2019 årsmöte 

ej levts upp till som önskat.
Sportsligt gör våra B-tränare ett fantastiskt jobb och visar fina resultat.

Vi är fortsatt Sveriges största B-tränarförening.
Vi är dessutom den region som ökar mest i antalet B-tränare.

Detta ska B-tränarföreningen samt vårt travsällskap med en väl
 fungerande travskola vara mycket stolta över.

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot



Serier och kuskmatcher
Årets B-tränare blir Patric Jakobsson tätt före Åsa Lindberg.
Amatörserien vanns av Lukas Svedin. Roland Jansson var tätt följande tvåa.
Amatörfinalen vanns av Roland Jansson före Daniel Johansson Wilje.
Mellansvenska amatörserien har fått en slutsegrare i Mantorps kuskgäng.
En kuskmatch i Malta har körts.

En ny B-tränarserie har startats 2020. 10 försök med minimum 25 000 kr i förstapris samt en final 
med 50 000 kr i förstapris. Alla kuskar och tränare blir bjudna på middag efter loppet av en 
sponsor.

Provloppslördagar
En satsning har gjorts på lördagarna där föreningen bjuder på korv och fika i gäststall D. 
Föreningen håller även i en tävlingsserie för tvååringar med fina priser.

B-tränardagen
B-tränardagen är en fortsatt succé. Stallbacken är fylld med glada B-tränare som får fika och korv. 
Lotterier och tävlingar arrangeras. Husdjurens dag anordnas av sällskapet på publikplats vilket ger 
en hög publiksiffra.

Programkiosken/Shopen
Vi bemannar alltjämnt programkiosken. Nytt för i år är att vi även har lotteri och ett chokladhjul i 
lokalen.

Månadens B-tränare
Tre B-tränare nomineras varje månad för sina insatser sportsligt eller rent allmänt. 
Medlemmarna röstar fram vinnaren via hemsidan.

Segertavlor
Föreningen betalar segertavlor till alla medlemmars vinnare på hemmaplan.

BTR
Daniel Johansson Wilje och Cay Mäkinen deltar vid samtliga möten vi kallas till. Cay är dessutom 
ledamot i BTR.

Breders Crown
Vi bemannar enligt tradition garderoben under basaren. Vi sköter all uppställning av bord och 
stolar samt röjning efteråt.

Chokladaskar till jul
Alla B-tränare som startar under en utvald tävlingsdag under december får en chokladask.

Ekonomi
Vår ekonomi är stabil. Våra ökade åtaganden i kombination med minskade inkomster från 
programkiosken har gjort att kassan minskat. Vi har sökt och fått beviljat ett bidrag på 
50 000 kr från Södermanlands Travsällskap. Det är beviljat för 2019 samt 2020. 
Tidigare ersättningsnivå var 8 000 kr per år.


