VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2021
Ålands Hästsportförening r.f. och Ålandstravet

1. Allmänt om verksamheten
Ålands Hästsportförenings verksamhet omfattar olika former av trav- och ridsport på
anläggningen i Norrböle, Jomala. Föreningens strävan är att ha en verksamhet som riktar sig
till alla kategorier av hästar och hästmänniskor, i alla åldrar. Ålandstravet skall vara en naturlig
mötesplats för alla typer av hästintresse på Åland.

2. Fakta om året som gått:
2.1 Medlemmar
Antal betalande medlemmar vid årets slut var 161 st. Medlemsavgiften var 20 euro för
seniorer och 10 euro för juniorer under 18 år.
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2.3 Möten
Styrelsen har hållit 7 st protokollförda styrelsemöten under året. På grund av problem hos
bokföringsbyrån försenades bokslutet så Årsmötet kunde inte hållas före den 29 november
samtidigt som höstmötet hölls. På mötet deltog 9 personer.
3. Ålands Hästsportförenings Hästgala
Förra året kunde inte hästgalan hållas som planerat p.g.a. Covid 19 och förhoppningarna om
att kunna genomföra hästgalan denna gång var stor. Planerna var i gång och datumet bokat
men åter tvingades festligheterna ändra p.g.a. pandemin men galan är inte inställd, bara

flyttad till ett datum längre fram i kalendern, nämligen den 9 april. Galan kommer att hållas
på Smakbyn i Sund och där premieras ekipage inom grenarna trav, rid och islandshästar.

3.1 Travsport
Under årets gala kommer följande priser att delas ut:
- Årets 4-åring
Nominerade: Clotted Cream, Jeppas Uppercut och Jeppas Unplugged
- Årets äldre häst
Nominerade: Timorol, Delilas Magi och Twilight Angel
- Årets åländska kusk
Nominerade: Jonas Rosenberg, Barbro Carlsson och Jan Söderström
- Årets tränare
Nominerade: Jan Söderström, Elisabet Fellman, Barbro Carlsson och Ulf Eriksson
-

Årets hästägare - presenteras på festen
Årets kuskchampion - presenteras på festen
Årets ombud - presenteras på festen
Årets uppfödare - presenteras på festen
Årets vinstrikaste på Ålandstravet - presenteras på festen

3.2 Islandshästsport
På islandshästsidan kommer följande priser att delas ut:
- Årets kämpe - presenteras på festen
- Årets komet - presenteras på festen
- Årets islandshäst - presenteras på festen
- Årets prestation - presenteras på festen
- Årets inspiratör
Nominerade: Malin Mårtensson, Cecilia Nuri och Liz Mattsson

3.3 Ridsport
Följande priser kommer att delas ut inom ridsporten:
- Årets tävlingsprestation
Nominerade: Moa Larsson, Karin Fyrvall och Julanda Lindholm
- Årets inspiratör
Nominerade: Pia Eriksson, Anja Karlsson och Mia Lindroth
- Årets ungdom
Nominerade: Moa Hilander, Aina Rosenqvist och Freya Mattsson

- Årets hederspris
Nominerade: Kaisa Moilanen, Cecilia Nuri och Stall Rosenqvist
När verksamhetsberättelsen skrevs hade priserna ännu inte delats ut.
4. Anställda av föreningen
Under året har följande personer jobbat på anläggningen. Som verksamhetsledare har Pia
Eriksson jobbat 100 % medan anläggningsansvarige Ulf Eriksson jobbar säsongsvis 30 % av
heltid under lågsäsong och 80 % av heltid under högsäsong. Tävlingsledare Roger Johansson
jobbar på distans och är behjälplig med olika arbetsuppgifter inför traven som t.ex.
propositioner och programblad.
Under året anställdes Rebecca Trogothsson som travskoleansvarig. Hon jobbar 50 % av heltid.

5. Tävlingar
5.1 Travsport
Under året har det körts tre trav, varav två V65-trav. Även detta år har Covid-19 inneburit
både inställda tävlingar och krävt ett större arbete för genomförandet av de tävlingar
föreningen har kunnat genomföra.
Första tävlingen som var inplanerad att gå av stapeln
Kristi Himmelsfärdstorsdagen, den 13 maj, ställdes in
p.g.a. pandemin. Säsongspremiären hölls den 12 juni
med ett lunchtrav då 75 hästar var anmälda.
Högsommartravet, som ses som föreningens höjdpunkt
inom travet, lockade även det 75 hästar. Under kvällen
kördes årets huvudlopp, Ålandspokalen, som glädjande
nog vanns av det helåländska ekipaget Twilight Angel
med ägaren Jonas Rosenberg i sulkyn, Barbro Carlsson
tränar och uppfödare är Pia och Markus Eriksson.
Säsongsavslutningen hölls den 25 september och
lockade endast 52 hästar till start. Publiksiffran var däremot större än vanligt då flera grupper
besökte anläggningen denna kväll. Totalt uppgick publiksiffran denna kväll till ca 230
personer, vilket är riktigt bra då kvällstrav en mörk höstkväll inte normalt lockar en så stor
skara till banan.
Den 21 augusti hölls ett ponnytrav på Ålandstravet. Sex lopp med 45 starter och totalt 37
startande ponnyer. Från Sverige deltog hela 29 ponnyer, från Finland endast två, resterande

sex var hemmaponnyer från både Travskolan o
privata. Responsen efter tävlingen var positiv och
önskemål om ett dubbeltrav för ponnyer nästa
säsong har framförts från den svenska sidan.

5.2 Ridsport
Detta år har det hållits lite färre ridtävlingar. Det beror inte på föreningens ovilja utan på ett
sviktande intresse bland våra ryttare. Mycket kan tyvärr skyllas på pandemin då motivationen
att träna är avsevärt lägre när tävlingstillfällena är färre och även väldigt osäkra då en del
tävlingar ställs in med mycket kort varsel.
Detta år har endast två tävlingar genomförts en i dressyr
den 26 maj och en i hoppning den 16 juni. Höstcupen som
var ett trevligt inslag året 2020 blev tyvärr inställt p.g.a. för
få anmälda.
För att ge medlemmarna möjlighet att träna på de tider
som passar dem ordnades även tillfällen med ”Öppna
banor” då man kunde komma och träna både dressyr och hoppning när man själv hade
möjlighet.

6. Verksamheten
6.1 Anläggningen
Föreningen strävar till att ha en fräsch och tilltalande anläggning som ska vara lockande för
alla utövare inom hästsport. För att lyckas med detta krävs stora resurser, både ekonomiska
och personella. Anläggningschefen lägger ner mycket tid på att hålla banorna på
anläggningen i skick och under året som gått har mycket energi lagts på att få travbanan att
hålla för de tävlingar som hålls. För att få fasthet i banan har det körts salt och vattnats en hel
del och det har gett ett positivt utfall då flera av de utländska kuskarna har gett god feedback
och ansett att banan håller bättre nu.
I början av säsongen kördes flis ut på dressyrbanan för att få en lite bättre spänst i banan.
Planer på att utöka den befintliga hoppbanan finns också då möjligheterna att fördubbla dess
yta finns då ingen framhoppningsbana med gräsunderlag behövs längre. Offert har begärts
på arbetet.

Caféet i totohallen har även i år varit i föreningens egen regi med verksamhetsledare Pia
Eriksson som ansvarig.
6.2 Travsport
Precis som förra året har detta verksamhetsår påverkats av pandemin men föreningen har
ändå kunnat genomföra tre trav. Den normala verksamheten har därav sakta återgått till ett
något så när normalläge.
Under året aviserade dock Penningautomatföreningen (Paf) att deras avtal med Aktiebolaget
Trav & Galopp (ATG) skulle sägas upp eftersom avtalet inte längre var lagligt enligt den nya
svenska spellagen. Detta innebar som en naturlig följd att även Paf var tvungna att säga upp
avtalet som föreningen har med Paf avseende den ekonomiska lösningen med att en del av
spelöverskottet som ska återgå till utvecklandet av sporten. Föreningen kallade till
informationsmöte med medlemmarna men hade även förhandlingar med Paf där man valde
att lyfta fram den vision som genomsyrar allt spel på hästar i hela Norden och tanken om att
en del av överskottet ska gå tillbaka till sporten för att värna om hästarnas välmående,
sportens- och avelns utveckling.
Föreningen initierade även möte med berörda politiker för att lyfta den problematiska
situationen som ett uteblivet avtal med Paf skulle innebära. Detta resulterade i slutändan till
en överenskommelse med Paf om en andel av ett eventuellt spelöverskott.
Dock är de närmaste åren ytterst osäkra då Paf har gjort stora investeringar och kostnaderna
initialt kommer att vara stora vilket kan betyda att spelöverskottet blir obetydande.
Vid marknadsföring av evenemangen som anordnas på anläggningen gör vi inte bara reklam
för oss själva, utan också för Åland, för rederierna Viking Line och Eckerö Linjen, för hotell,
nöjen osv.
6.3 Travskolan
Travskolan startades upp under hösten 2020 och hade då 10
elever. Elevunderlaget växer sakat men säkert och under
verksamhetsåret 2021 har travskolan vuxit till att ha 22 elever.
Dessa elever är fördelade på tre kurser, järnkursen, kopparkursen
och bronskursen. Kurserna hålls tisdag – torsdag kvällstid kl.18.0020.00. Eleverna får då lära sig säker hantering av häst, hästens
anatomi och skötsel och givetvis att köra häst.
Under sommaren hölls även ett travläger i juni och ett dagsläger i
augusti. Då föreningen hade två sommaranställda. Den ena via Ålands Idrott och den andra
fick en arbetssedel via Ålands Näringsliv.

På Lucia deltog travskolan i luciatåget i Mariehamn med sex shetlandsponnyer. Helgen innan
ordnades ett pysseltillfälle där barn och ungdomar välkomnades att vara med och göra
skyltar, göra i ordning ponnyernas utrustning och smycka vagnarna. Travskolans deltagande i
luciatåget var mycket uppskattat.
Under både höst- och jullovet ordnades ett tvådagars jullovsläger där både nya och gamla
elever deltog.
För anläggningen och travsportens framtida utveckling är travskolan ytterst viktig. Det
innebär att föreningen kan locka nya utövare till sporten och att anläggningen lever året runt.
Dessutom är det ett trevligt inslag med hästar som bor på anläggningen.
6.4 Ridsport
Detta verksamhetsår har ridsporten tyvärr lite legat i dvala. Inför nästa år kommer
verksamhetsledaren att ha ett bollplank bestående av människor aktiva inom ridsporten.
Dessa kommer att bistå med idéer om vad som kan anordnas på anläggningen för att främja
ridsportens utveckling på anläggningen. De kommer även att hjälpa med propositioner inför
ridtävlingarna, anlita domare och i övrigt komma med goda råd.
6.5 Övrig verksamhet
Under juni månad hade fotograf Anna Karin Dernsjö en
utställning av fotografier i Totohallen. Vernissage hölls den
20 maj och besökarna fick ta del av Anna Karins fina
fotografier vars motiv oftast består av hundar, hästar,
natur och barn.
Under säsongen har föreningen i samarbete med paf arrangerat bilbingo på anläggningen.
Från maj till september ordnade föreningen bilbingo där det även fanns möjlighet att köpa
lite godsaker från kaféet. Ett mycket uppskattat evenemang som drog ett stort antal
deltagare och gav föreningen möjlighet till en ny typ av synlighet.
Föreningen har inlett nya intressanta samarbeten med andra föreningar.
I maj höll Ålands Kenneldistrikt r.f. en inofficiell hundutställning på anläggningen. Antalet
hundar var stort och arrangörerna var nöjda och förhoppningar om att flera
hundutställningar kommer att arrangeras på Ålandstravet är stora.
Raggarföreningen Oldtime Cruisers r.f. har skrivit på ett femårsavtal avseende deras stora
bilutställning som tidigare har hållits i Badhusparken i Mariehamn. Detta år var alltså första
gången de arrangerade den på anläggningen i Norrböle. Förväntningarna var stora från
början men redan första året slogs rekord på antal bilar 229 st och även besöksantalet var
stort. Föreningen står för serveringen vid Totohallen och Vinnarhålet och behåller inkomsten
från den.

Det inleddes även ett samarbete med Ålands Djurskyddförening r.f. kring deras evenemang
Djurens dag som för första gången hölls på anläggningen. Detta är ett riktigt
familjeevenemang som drar bra med besökare till anläggningen. Troligtvis kommer även
detta att bli ett återkommande evenemang på anläggningen.
7. Ekonomisk rapport
Årets resultat visar ett överskott på 5.626,73 euro. Landskapsbidraget (verksamhetsbidraget
från Ålands Penningautomatförening) uppgick till 180.000 euro. Föreningens resultat-och
balansräkning framgår av medföljande bokslut. Även revisorernas rapport finns bifogad.
Orsaken till överskottet kan förklaras av den uteblivna travtävlingen. Då pengarna skulle ha
gått till utbetalning av prispengar. Detta skulle vidare ha betytt att resultatet hade blivit
negativt.
Covid-19 effekten har betytt att det är svårt att få samarbetspartners att vilja vara med och
satsa. Detta är fullt förståeligt då den osäkra ekonomin gör att alla håller igen och drar ner på
alla kostnader som kan anses vara onödiga eller i vart fall inte nödvändiga.
8. Styrelsens arbete
Styrelsen jobbar hela tiden med att utveckla hästsporten och anläggningen. Det innefattar
att ta beslut om övergripande mål, lägga upp strategier och få en kontinuerlig ekonomisk
rapportering. Det har även lagts mycket tid på att få nya evenemang till anläggningen för att
få en större utnyttjandegrad på anläggningen.
Under detta år har mycket av styrelsens arbete handlat om den ekonomiska lösningen med
Paf. Det har tagit en stor del av tiden i anspråk eftersom det är en stor och helt avgörande
fråga för hela verksamheten.
En annan del av arbetet innebär att besluta om underhåll av anläggningen och banorna på
anläggningen. Den stora frågan detta år har varit arbetet kring den nya islandsovalen som
färdigställdes under hösten. En satsning av islandshästföreningen Àlenskur som bidragit till
att Nordiska Mästerskapen för islandshästar kommer att hållas på Åland 2022.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla anställda, medlemmar, funktionärer och
samarbetspartner för ert engagemang och arbete i föreningen. Tack vare ert arbete och
deltagande under året har det varit möjligt att genomföra årets tävlingar och övrig
verksamhet på ett tillfredsställande sätt.

Tack!
Ålands Hästsportförening r.f.
Styrelsen

