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Sammanfattning
I projektet Travhästuppfödning i framtiden angavs två arbetsmål. Det ena var att genomföra
ett avelsseminarium i samband med Breeder´s Crown arrangemanget och avelsvärderingen i
Eskilstuna. Arrangemanget genomfördes som planerat och med mycket stor uppslutning. Det
andra projektmålet var enligt de ursprungliga planerna, som sedermera ändrades, att informera
i travavelsfrågor genom att skapa ett forum för travavelsfrågor på Webben samt göra en
trycksak om travavel. Arbetet med att skapa ett forum på Webben sköts på framtiden, då STC
under året beslutade att starta ett arbete med en helt ny hemsida. En hel del av de tankar som
väcktes inom ramen för projektet Travhästuppfödning i framtiden kommer att tas med i
arbetet med STC:s nya hemsida. En reviderad projektansökan/målbeskrivning gjordes mot
bakgrund av STC:s arbete med hemsidan, där de resurser som var budgeterade för detta
flyttades till framställning av trycksaken.
Bakgrund
Travhästuppfödning är en viktig och stor del av svensk hästnäring och därmed också för
företagande på landsbygden. Antalet betäckta travston har, både gällande varm – och kallblod,
minskat kraftigt på senare år. Även om betäckningssiffrorna vänt uppåt något de senaste åren

1

är de fortfarande nere på 70-tals nivåer. Det är mycket oroande, inte minst för den breda
förankring av travsporten och dess betydelse som ekonomisk motor i svensk hästnäring.
Syftet med projektet Travhästuppfödning i framtiden var att öka kommunikationen med
travhästuppfödarna, informera om de satsningar som gjorts samt de möjligheter som finns.
Avsikten var att förbättra för både nya och gamla företag inom travhästuppfödning. För att
underlätta för kommande generationsskiften samt stärka uppfödningens roll som hästföretag
behövs i många fall större kunskaper om de möjligheter som finns för hästföretagande inom
travhästbranschen samt lätt tillgänglig fackkunskap.
Projektets målsättningar
Målsättningarna med projektet var att stimulera till kunskapsutbyte rörande svensk
travhästuppfödning genom att sprida information i vissa travspecifika fackfrågor samt i
företagsrelaterade frågor. Projektet hade dessutom som mål att föra ut de resultat som tidigare
projekt resulterat i samt informera om de möjligheter som finns för travhästuppfödare.
Projektets målsättningar avsåg att uppfyllas genom att ett tryckt material för
travhästuppfödare framställdes, genomförande av ett stort uppfödarseminarium samt skapa ett
kunskaps forum i travavelsfrågor via Webben. Tre olika kommunikationsvägar (tryckt form,
nätet och seminarium), anpassade för olika målgruppers preferenser hade för avsikt att
användas i projektet.
Uppfödarseminarium – Från seminering till vinnarcirkeln
Uppfödarseminariet genomfördes som planerat i samband med höstens avelsvärdering,
Breeder´s Crown finalerna och kringarrangemangen kring dessa. Det genomfördes i
samarbete med Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT). Seminariet
kompletterades även med enskilda montrar för ASVT:s, STC:s och Jordbruksverkets räkning
under mässan. Uppfödarseminariet ingick som en tredjedel i en hel seminariedag. Se program,
bilaga 3. Annonsering gjordes via i fackpress samt via personliga inbjudningar gjorda i form
av informationsvykort till närområdets uppfödare. Se bilagorna 1 och 2.
I seminariet - Från seminering till vinnarcirkeln - deltog stuterirepresentanten Carina Dahling,
B-tränaren Kent Knutsson och A-tränaren och unghästtränaren Hans ”Sula” Adler i en panel.
Moderator var Anders Abenius. Var och en av seminariepanelens deltagare delgav sina
erfarenheter från sin del av travhästverksamheten samt svarade på auditoriets frågor.
Seminariet var mycket välbesökt och lokalen var fylld till i stort sett sista stolen med ca 140
åhörare! Även mässan och montrarna lockade väldigt många besökare.
Tryck avelsmaterial
Ett tryckt material i avelsfrågor saknas inom många områden. Ett sådant material har bedömts
ha mycket stor användbarhet i t ex studiecirklar, på gymnasieskolor, utbildningar på
riksanläggningar, uppfödarträffar mm. Det tryckta avelsmaterialet var från början tänkt som
en del i den information som också var planerad via Webben. Efter det att projektet reviderats
något blev avelsmaterialet en större del av projektet medan Webb delen införlivades i STC:s
stora omarbetning av hemsidan.
En bok om travhästaveln är nu under bearbetning och ligger förhoppningsvis snart i tryck.
Den omfattar artiklar gjorda under tidsperioden 1983 och 2000 som nu revideras,
sammanställs, uppdateras och redigeras. Hela travhästavelns historia med rasens stora
linjebildare, blodslinjer etc. fram till dags datum beskrivs i detta historiska dokument, som
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kommer att vara helt unikt. För att genomföra detta har vi fått tillgång till ett mycket
värdefullt bildmaterial. Framställningen av boken är ett mycket stort arbete, som även
finansieras med egna medel från STC för redigering, bildbearbetning och layout mm. Boken
beräknas finnas på marknaden första halvåret 2009 och säljas och marknadsföras via STC
ordinarie verksamhet för böcker och publikationer.
Information via Webben
STC beslutade under året att starta ett arbete med en helt ny hemsida, vilket ledde till en
reviderad projektansökan/målbeskrivning för projektet Travhästuppfödning i framtiden, där
de budgeterade medlen för Webb delen överflyttades till det tryckta materialet. Många av de
idéer som väcktes i och med projektet kommer att tas tillvara i arbetet med förbundets nya
hemsida och inspirerade också till beslutet att göra ett mycket större Webb arbete än vad som
ursprungligen var planerat via projektet.
Slutsatser
Uppfödarseminariet och mässan blev mycket välbesökt och överträffade till och med våra
högt ställda förväntningar.
Idéerna om ett förbättrat informationsmaterial i avelsfrågor på Webben bidrog till att starta ett
ännu större projekt inom STC. Hela STC:s hemsida kommer nu att göras om och i det arbetet
kommer planerna från Travhästuppfödning i framtiden att tas med.
Ett tryckt informationsmaterial som är helt unikt och av både historiskt och aktuellt värde är
under framställning. Just detta material har varit efterfrågat av många, men resurserna har
tidigare saknats för ett genomförande.
Att arbeta med olika kommunikationsformer, för att på ett så brett sätt som möjligt nå olika
målgrupper, visade sig mycket positivt. Att även involvera Webben torde bidra till att öka
möjligheterna att nå även framtidens uppfödare.
Det finns ett stort intresse av att ta del av framgångsrika uppfödare och tränares praktiska
erfarenheter. Praktiska erfarenheterna tycks lämpa sig bra för att ta del av vid t ex seminarier.
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