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Kallblodstravaren i centrum för utveckling
Projektet har finansierats med medel från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt
hästföretagande
Introduktion
Kallblodstravaren är en utrotningshotad ras. Sleipner Umåker sökte medel för att bland
hästintresserade och allmänhet skapa intresse för hästrasen.
Bakgrund om travet
I Sverige har 683 kallblodsston betäckts under 2007. Det är en nedgång med 100 ston från
föregående år 2006. Som jämförelse kan nämnas att i Norge betäcktes 1 331 kallblodsston
2007 och det var en ökning med 86 ston och det var t.o.m. fler än antalet betäckta varmblodsston (1 209 ston). I Sverige betäcktes 4 901 varmblodsston – en ökning med 244 ston. Det har
under en 10-årsperiod varit en tydlig nedgång i Sverige avseende antalet betäckta kallblodsston - nästan 50 %. Det är också svårigheter med att driva näringsverksamhet med kallblodshästar och då inte minst då vinstintresset har ifrågasatts av skattemyndigheter i olika delar av
landet då det bedöms vara ”hobbyverksamhet” (Land 2007, Lantbruk, nr 52/1 sidan 27).
Syfte
Att skapa företagsutveckling kring kallblodstravaren i landet – uppfödning, träning,
utbildning och tävlingsverksamhet.
Mål
Att öka kunskaper om hästars förutsättningar för träning och tävling, och finna vägar för
finansiering av hästverksamhet i stad och land samt att bredda intresset för att bedriva
verksamhet med kallblodstravare i AC-län och då i första hand i Umeå-regionen.
Målgrupp
I första hand unga män och kvinnor med intresse för hästar i allmänhet men också att nå ut till
ägare av varmblodiga hästar och folk i allmänhet som kan ha en begränsad erfarenhet av
verksamhet med kallblodiga hästar.
Projekttid och genomförande
Projekttiden var inte fullt tre månader under hösten 2007. Vi anordnade en unghästutställning
med domare från Rikssleipner för 1- och 2-åriga kallblodshästar där fyra hästar blev bäst i
respektive klass och en häst ”Best in Show”. Alla hästar som uppfyllde ett minikrav fick
diplom och bland hingstar också ”skådepenning”. I arbetet och förberedelserna deltog
frivilliga och några ungdomar kunde arvoderas. Totalt deltog 15 hästar. Tio hästar erhöll
mellan 69 – 75 poäng, klass II, fem hästar erhöll 76 poäng eller mer, klass I. Tre hingstar
erhöll också skådepenning.
Under hösten genomfördes tre seminarier under kvällstid med benämning ”Onsdagsklubben”
på Umåkers travbana. Vid dessa träffar fanns en speciell programpunkt och inbjudan gick till
alla med intresse för uppfödning och träning av hästar medan Sleipner Umåker stod för
arrangemanget. Inbjudan gick till travskolans elever och föräldrar, naturbruksgymnasiets
lärare och elever, ridskolor för hoppning och dressyr samt alla intresseföreningar runt
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travbanan. Syftet var att skapa en mötesplats för personer med intresse för uppfödning,
träning och tävling med hästar oavsett verksamhetsform.
Programpunkterna var hästhållning med ”Active Stable”, hur man söker EU-medel för
finansiering av hästverksamhet på landsbygd och rörelseanalys av hästar för diagnostik av
hälta med hjälp av rullmatta.
En tredje verksamhet var planering och förberedelse för uppförande av en föreningsstuga på
stallbacken Umåkers travbana. En kostnadsberäkning med budget är framtagen och en skiss
för hur föreningsstugan ”Sleipner” skall se ut har tagits fram via konsult. Markarbete och
trädfällning samt rivning av ett befintligt pumphus har genomförts på platsen för den tilltänkta
stugan på stallområdet.
Tid och kraft har inte varit tillräcklig för att genomföra den planerade genomgången av
kursutbudet vid travskolan (Stall 10B).
Resultat
Det har rönt en berättigad uppmärksamhet att Sleipner haft möjlighet och tagit initiativ till
dessa aktiviteter. Vi kunde notera att till unghästutställningen kom personer i huvudsak redan
berörda medan till seminarieserien kom ett större antal ungdomar och elever på naturbruksgymnasiet och travskolan stall 10B. Totalt cirka 125 personer deltog i seminarieserien. För att
kunna säkerställa kallblodsrasen framtid kan dessa aktiviteter tjäna som exempel på ett lokalt
framgångsrikt arbete. För att i grunden nå resultat på de fallande födelsetalen av kallblodsföl
fordras emellertid fler samordnade insatser på nationell basis och en längre tids uthållighet.
Lokalt handlar det om ett förankringsarbete med val av tidpunkter som inte kolliderar med
andra aktiviteter och nationellt att i Norrland starta liknande aktiviteter runt andra travbanor
där kallblodshästar tävlar.
Seminarieserien har uppmärksammats i tidskriften Travronden nr 84,19 oktober 2007 sidan
48 ”Umeå inbjuder till föreläsningar” och en lokaltidning har också uppmärksammat
aktiviteten i ett reportage. Att sprida information om projektet kunde ha gjorts bättre men det
fanns inte planerat från början och vår lilla organisation hade inte prioriterat detta arbete utan
fokus låg mer på att klara av de aktiviteter som genomfördes. Våra erfarenheter kommer att
spridas till andra intresseföreningar vid Umåkers travbana men också andra lokalföreningar
inom Sleipner
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