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Minnesanteckningar förda vid möte om 
nationell propositionsskrivning 2023-01-18 
 
Plats: Temsmöte 
Tid: Onsdag 18 januari 2023 kl 14:00-15:50 
Närvarande: Representanter för TR: Jan Halberg, Peter Eriksson, Thomas 
Uhrberg, Lars Dahlgren. Representanter för ST: Robert Karlsson, Mattias 
Stenby, Claes Broberg. 
Sekreterare: Lars Dahlgren 
 
 
1. Mötets öppnande  
 
TR:s ordförande Jan Halberg öppnade mötet och tackade för att Svensk 
Travsports sportavdelning ställt sig positiv till att med TR-delegationen diskutera 
frågeställningar runt den nya nationella propositionsskrivning som TR:s 
höstmöte 2022-10-26 önskade få till stånd. 
 
2. Formalia/sekreterare 
 
Lars Dahlgren utsågs att föra minnesanteckningar. Det informerades om att 
dessa minnesanteckningar skall publiceras på TR:s hemsida efter att 
anteckningarna godkänts av mötesdeltagarna. Frågeställningarna (punkterna 8 
a till 8 k) består dels av allmänna punkter som sammanställts av Lars Dahlgren 
(punkterna 8 a till 8 h), dels av konkreta inskickade synpunkter från TR-
medlemmar (punkterna 8 i till 8 k). 
 
3. Bakgrund till varför nationell propositionsskrivning införts  
 
Svensk Travsports sportchef Robert Karlsson informerade kortfattat om 
bakgrunden till införandet av nationell propositionsskrivning från och med 2023-
01-01. Karlsson konstaterade att TR varit en drivande kraft bakom att detta blivit 
genomfört genom att frågan konkret lyftes vid sportchefskonferensen i början av 
maj. Gensvaret blev bra. Mattias Stenby har anställts av ST för att skriva 
propositioner till alla banor i Sverige och Claes Broberg på ST:s sportavdelning 
ska komplettera. Även om dessa nu har hand om utformningen av alla 
propositioner poängterade Karlsson att detta sker i tät samverkan med 
banornas sportchefer. Det är även värdefullt med möten av detta slag, som 
förhoppningsvis ger värdefulla inspel. 
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4. Målsättning med nationell propositionsskrivning 2023 och framåt 
 
Robert Karlsson konstaterade att en viktig parameter att få den nationella 
propositionsskrivningen till stånd är att hästmaterialet i Sverige behöver 
utnyttjas bättre. Genom att propositionsskrivarna har helhetsbild och överblick 
kan förhoppningsvis krockar undvikas och loppen därmed fyllas på bättre sätt. 
Karlsson beskrev det som att tävlingsstrukturen är i behov av ”bättre flow”. En 
punkt ST vill uppnå är bättre nivåindelning så att fler hästägare och utövare 
känner att de ”räcker till på sin nivå”. Denna punkt har ST fått tydliga signaler 
om är viktig, från organisationer för aktiva.  
 
Det har inte fastställts några konkreta siffer-målsättningar men 
sammanfattningsvis är det övergripande målet att fylla loppen. Huruvida det 
uppnås kommer att ses i de statistiska sammanställningar ST gör. 
 
5 Strategier för att uppnå målsättningarna. 
 
Mattias Stenby konstaterade att det är viktigt att vara rädda om huvuddagarna 
lördag med V75 och onsdag med V86. Det är sportsligt profilerade dagar och 
de viktigaste dagarna för spelintäkterna. Han börjar därför med att göra 
propositionerna för dessa dagar och arbetar sig sedan ”neråt i systemet”. Detta 
är samma grundprincip som tillämpats även innan den nationella 
propositionsskrivningen infördes, men upplevelsen har varit att det inte riktigt 
fungerat i praktiken. Bland annat beror det på att sportcheferna sett till sin egen 
bana och inte alltid tagit hänsyn till helheten. Med nationell 
propositionsskrivning är det lättare att styra vissa lopp till vissa dagar.  
 
Huvudmålsättningen är att ”fylla kupongloppen”. Vikt läggs också vid att vara 
innovativa och våga prova nya saker. 
 
6 TR-delegationens kommentarer gällande punkterna 3-5 . 
 
Det konstaterades att de övergripande målsättningarna och metodiken för att nå 
målen låter bra. 
 
7 Eventuell diskussion punkterna 3-6 . 
 
Thomas Uhrberg påpekade att det är viktigt att styra hur loppen skrivs ut så att 
de bästa och mest formstarka hästarna i respektive klasser tävlar mot varandra 
på lördagar. Detta bidrar också till uppfyllelse av målet med förbättrad 
nivåindelning, och att ”fler känner att de duger på sin nivå”. 
 
På frågan om Stenby har några målsättningar om att få ner resandet för 
tävlingshästar, speciellt på vardagsloppsnivåerna, var svaret att målet är att 
hästar alltid ska ha startmöjlighet på sin hemmabana. Propositionerna kanske 
inte alltid är helt passande avseende klassgränser och startmetod/distans, men 
det ska finnas möjlighet att välja ett lopp på hemmabanan istället för att resa till 
en annan bana. 
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Från TR:s sida konstaterades att det, bland annat runt ”hemmaplanstänket” 
behövs nytänkande, eller återuppfinnande av gammalt tänkande, i de höga 
klasserna. Bland annat genom att skriva ut tilläggslopp där hästar med 
gulddivisionsprissumma står tillägg på bronsdivisionshästar.  
 
Lärlingsloppens utformning diskuterades. Frågorna gällde om 400 körda lopp/år 
är en för hög gräns för att få vara med i lärlingslopp och även att det är statiskt 
gällande vilka klasser lärlingsloppen skrivs ut. Claes Broberg konstaterade att 
en för lågt satt gräns för att få köra lärlingslopp kan innebära att kuskar stängs 
ute från att tävla för att de kört för lite för att bli uppsatta i proffslopp och heller 
inte får köra lärlingslopp. Mattias Stenby konstaterade att lärlingsloppen oftast 
skrivs ut i klasser där det finns många hästar, så att det blir välfyllda lopp.  
 
8 Konkreta inspel från TR 
 
a) Fler tilläggslopp med voltstart och färre 15-bakom-bilen.  
TR: 15-bakom-bilen-lopp ofta blir struliga. De borde ur hästägarperspektiv aldrig 
skrivas ut med lägre förstapris än 50.000 kr. 
 
b) Startmöjligheter för ston i högre klasser. 
TR: Ston som går ur Diamantstoet har begränsat med startmöjligheter. 
Diamantstopropositionerna är dessutom statiska och borde kunna varieras mer.  
 
Mattias Stenby kompletterade detta med att ston som tjänar pengar i de stora 
unghästloppen ofta har problem att räcka i ”ordinarie klass” som äldre.  
Stenby påpekade att har vidtagit vissa åtgärder för att åtgärda detta problem 
och prioriterat ”stosituationen” redan i januari- och februaripropparna. Han 
ämnar göra Diamantstoets propositioner mer flexibla. Om den vid årsskiftet 
införda nyheten att ston som tillhör gulddivisionen får vara med i silverdivisionen 
faller väl ut kan detta utökas med att ston som tillhör silverdivisionen får starta i 
bronsdivisionen. Dessutom kommer det ”fjärde V86-loppet” utöver de tre fasta 
klasserna i den nya Solvallaserien ofta att vara ett stolopp. 
 
Claes Broberg kompletterade med att ston nu tar cirka 42 procent av den totala 
prispotten och att den siffran sett över tid har ökat. 
 
Från TR framfördes förslaget att ston kan få bättre spår i spårtrappor. Detta 
ledde till en allmän diskussion om att ska förändringar av den sorten införas 
behövs datastöd, som inte finns idag i sportsystemet. Att göra sådana 
hanteringar manuellt kommer ofelbart att leda till att det blir fel emellanåt. För 
närvarande har ST fullt fokus på det nya sportsystemet som ska vara klart 
2024-25 och inte på att utveckla funktioner i det befintliga sportsystemet. 
 
c) Möjlighet att se loppindelning/spår i delningspropositioner/spårtrappor. 
Robert Karlsson konstaterade att det inte är tekniskt möjligt i det befintliga 
sportsystemet, och skulle kräva utveckling av datafunktioner. Även här gäller att 
ST har prioritet på det nya sportsystem som är under utveckling och inte på att 
utveckla det befintliga. 
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Här diskuterades även möjliga varianter på hur indelningen av hästarna görs vid 
delningspropositioner, och att det är olämpligt med spårtrappa vid 
delningspropositioner. Enligt TR är ri lottning av startspåren är att föredra i 
sådana propositioner. 
 
d) Utformning av lägsta klassen/klasserna på Solvalla i den från 2023 nya 
tävlingsstrukturen på Solvalla. 
TR: 60.000 kronor i förstapris i lägsta klassen på Solvalla ställer krav på 
utformningen av de lägsta klasserna så att det blir ett bra omhändertagande av 
de unga hästarna i början karriären. Jörgen Westholm framförde förslaget på 
”tillplattad fördelningsskala” av prispengarna som alternativ. Ska Solvallas 
lägsta klass skrivas ut exempelvis för hästar med högst 50.000 eller 60.000 
kronor som ej vunnit? Aspekten med företrädesregeln kommer också in 
sammanhanget längre fram under säsongen, liksom i vilken utsträckning 
nollopp kan/ska delas. 
 
Mattias Stenby konstaterade att de fasta klasserna för treåringsloppen är 
borttagna vilket möjliggör ett mer flexibelt sätt att skriva ut loppen för att ”ta 
hästarna uppåt”.  
 
Sannolikt uppstår behov av utvärdering av hur denna kategori lopp bäst ska 
utformas när den nya tävlingsstrukturen varit igång en tid. Det framstår som 
lämpligt att ta upp frågeställningen på nytt vid ett uppföljande möte senare i år. 
 
e) Finns möjlighet till delade lopp på Solvallas grannbanor om behov av 
det uppstår på grund av den nya tävlingsstrukturen på Solvalla? 
Robert Karlsson konstaterade att potten för delade lopp har utökats, vilket 
möjliggör fler delade lopp. Det tas liksom tidigare beslut från fall till fall om 
delning. 
 
Från TR:s sida påpekades att det är viktigt att det så tidigt som möjligt innan 
anmälningstidens utgång går ut sms till tränarna om när lopp kommer att delas. 
 
f) Vad är ST:s tankar om etablering av NW-propositioner enligt 
nordamerikansk modell? 
Robert Karlsson konstaterade att ST är positivt till tanken. När det nya 
sportsystemet byggs tas funktioner in som möjliggör den typen av propositioner. 
Av allt att döma krävs en reglementsändring för att  möjliggöra den typ av 
propositioner som här avses (till exempel: för sexåriga och äldre hästar med 
högst 800.000 kr varav högst 100.000 kr intjänats senaste tolv månaderna). 
 
Mattias Stenby påpekade att det påbörjats försök med olika typer av lopp som 
är åt det här hållet, till exempel snabblopp där hästar över en viss prissumma 
får ha högst X antal startpoäng. Mer innovationer på gång att provas. Även här 
är tillgången till möjliga funktioner i det befintliga sportsystemet en begränsande 
faktor. 
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g) Är högst 500 startpoäng rätt nivå för att få vara med i breddlopp? 
Robert Karlsson konstaterade att detta är en fråga som diskuteras varje år på 
sportsamrådet och att ofta kommer in olika synpunkter på detta. Att sänka 
gränsen till 300 poäng har diskuterats och det finns de som helt vill stänga ute 
A-tränade hästar från breddloppen. Det har också diskuterats, och kommer 
sannolikt att provas, att skriva ut lopp för hästar med högst 1.000 startpoäng. 
 
Jörgen Westholm konstaterade att det finns exempel på när en ”vanlig” 
tävlingsdag på banor haft många lopp som gapat tomma med få startande 
hästar, och att det sedan blivit väldigt många anmälda när samma bana kort 
senare kört en breddloppsdag. När det händer har något gått fel. 
 
Sammanfattningsvis konstaterades att breddloppen lär fortsätta vara ett flitigt 
diskuterat ämne, men att det inte finns något som skulle hindra att ST, om man 
så finner lämpligt, fattar beslut om en ändring till exempelvis högst 300 eller 400 
startpoäng. 
 
h) Möjlighet för tränare som har flera hästar i samma lopp att efter 
spårlottningen välja vilken häst som tränar ska köra. 
Robert Karlsson konstaterade att detta mer än en fråga som rör 
anmälningssystemet än propositione. Det är svårt att se hur det skulle gå till, 
och det är en lågt prioriterad fråga för ST.  
 
i) Räkna stons startprissumma lägre än hingstar/valacker, till exempel 50-
60 procent lägre. 
Robert Karlsson konstaterade att den frågan hänger nära samman med det 
som rör frågan 8 b) ovan. Det finns olika möjliga lösningar på detta, till exempel 
att lopp skrivs ut med ”fördel ston”, vilket redan är förekommande på 
kallblodssidan. 
 
j) Tre-och fyraåringslopp i januari februari, exempelvis att treåringar står 
20 meter före fyraåringar. Under januari finns inte ett enda rent 
fyraåringslopp. 
Mattias Stenby svarade att han undersökt fakta i denna fråga och då funnit att 
2022 startade 529 fyraåringar, varav endast 28 i de fyraåringslopp som fanns, 
vilket blev 6,5 startande/fyraåringslopp under januari och februari. Behovet av 
rena fyraåringslopp denna tid på året synes alltså vara litet. Det har varit 
samma sak på de banor där det provats att ställa fyraåringar 20 meter bakom 
treåringar, antalet hästar i de loppen blir ofta litet.  
 
k) Företräde för hemmahästar på Solvalla i klasserna upp till 100.000 
kronor och möjlighet till delade lopp på Solvalla nu när antalet 
tävlingsdagar minskas. Den nya Solvallaserien bör även innehålla 
stolopp. 
Mattias Stenby svarade att tanken med Solvallas nya struktur med färre dagar 
och högre prispengar är att ”alla från hela landet ska kunna vara med” och att 
företräde för hemmahästar skulle strida mot den tanken. Det fjärde V86-loppet” 
(se 8 b ovan) kommer ofta att vara ett stolopp. 
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Robert Karlsson påpekade att en annan tanke med Solvallas onsdagar är att 
det ska vara högklassiga lopp. När lopp delas devalveras kvaliteten. Det är 
även en ekonomisk fråga att dela lopp med höga prissummor på Solvalla. 
Däremot (se 8 e ovan) kommer utrymmet att kunna dela lopp på Solvallas 
grannbanor att vara större. 
 
8 Önskemål om förbättringar/förändringar i anmälningssystemet 
Jörgen Westholm konstaterade att sedan det befintliga anmälningssystemet 
togs i bruk för snart tio år sedan har inga möten ägt rum om utvärdering och 
eventuella förbättringar. Det är hög tid att titta på det och frågorna hänger delvis 
samman med vad som är möjligt och önskvärt gällande propositionerna.  
 
Till exempel är det ett problem att anmälningslistorna släpps till att bli 
korrigeringslistor släpps vid så olika tidpunkter på vardagarna, vilket försvårar 
arbetet i stallen. Listorna borde släppas en fastställd tid. 
 
Robert Karlsson konstaterade att just nu är ST:s prioritet att utveckla ett nytt 
sportsystem istället för att göra investeringar i det befintliga.  
 
Det påpekades att i så fall borde det vara angeläget för ST att ta in synpunkter 
från de aktiva på önskade förändringar/förbättringar i anmälningssystemet så att 
dessa kommer med i planeringen när det nya systemet byggs. 
 
Det beslutades att ett möte, liknande detta, med fokus på anmälningssystemet 
ska hållas.  
 
10 Avslutning 
 
Jan Halberg avslutade mötet.  
	
	
Den	som	antecknat:	
	
/LARS	DAHLGREN	


