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ÄRADE MEDLEMMAR! 

TEAM ÖREBRO EKONOMIN SPORTSLIGA OCH ANDRA FRAMGÅNGAR 

 

EN TITT PÅ 2020 
TEAM ÖREBRO  

 

TEAM ÖREBRO är något som är viktigt för mig och något som ni 
förhoppningsvis har snappat upp genom vår kommunikation via hemsida och 
sociala medier.  

Vi som är anställda av Örebro Travsällskap jobbar verkligen tillsammans 
varje dag och alla deltar entusiastiskt när vi försöker komma upp med idéer till 
förbättringar och vad vi måste utveckla.  

”Team Örebro” inkluderar absolut inte bara oss som jobbar på daglig basis 
på travbanan utan förstås även alla fantastiska eldsjälar bland våra 
tävlingsfunktionärer och ALLA andra som vill förknippa sig med oss. 
Förhoppningsvis gäller det också Travsällskapets medlemmar, alla aktiva med 
A och B-tränare och hästskötare och allt däremellan…och gärna alla övriga som 
vill vara med och skapa något riktigt bra! ”Teamwork” innebär för mig att man 
jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål eller för att generellt förbättra något 
och det är mycket på Örebrotravet som vi kan förbättra.  

När jag berättade för bekanta som kan svensk travsport att jag skulle börja 
jobba inom travet sa de alla ”GRATTIS!”, då de visste att det är mitt stora 
intresse. Men när jag berättade att det var på Örebrotravet, så var det många 
som såg lite tveksamma ut och som till och med sa ”stackars dig…”, ”ojoj, det 
blir inte kul att jobba med den där alltid negativa stallbacken” eller ”lycka till 
vända runt den banan…”.  

Det är ju hemskt att höra, men en fantastisk möjlighet för mig och oss alla som verkligen bryr sig om och älskar Örebrotravet. 
Vi tillsammans kan göra något riktigt bra, det är jag absolut övertygad om…tillsammans som ett TEAM! 

Jag tycker mig känna en hel del positiva vindar runt Örebrotravet och jag tror att mycket av det vi har gjort de senaste 
månaderna har lagt en stark grund som vi kan bygga på framöver. Jag hoppas ni håller med, men om ni inte gör det eller har 
idéer på vad vi mer kan göra så hör av er till mig! 

 

            

Vi har börjat skaffa oss (de mest 
prisvärda) profilkäderna så vi har 
enhetlig klädsel vid tävlingar, samt ökad 
TEAM-känsla. (330 tweets sen 10/2020!) 

Anna Isabelle Karlsson tillsammans 
med Gudmund Knutsson, Jan Beijervall, 
Håkan ”Lillis” Olsson och Lars Friberg 
blev utsedda till Team Örebros Eldsjälar! 

”Operation puts-och-studs” is alive 
and kicking! “Första intryck består”, så vi 
jobbar med små medel och med hjälp av 
våra hängivna för att förbättra VÅR bana! 
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EKONOMIN 
VIKTIGT ÅR 2020… 

Efter ett svagt resultat 2019 så var det OTROLIGT viktigt att 
2020 skulle sluta med positiva, med ”svarta”, siffror. Jag har 
nog upplevts som irriterande när jag har påpekat detta för 
såväl Styrelse som personal, men om vi ska kunna göra 
nödvändiga investeringar så var detta ett absolut måste.  

 
Det ni ser i det övre vänstra hörnet av denna sida är 

resultaten de senaste fem åren för vårt Travsällskap. 

Om vi tar en närmare titt på resultatet för 2020 ser vi att 
omsättningen dök nästan 8 miljoner kronor. Det låter ju inte 
alls bra, och det är det inte heller. MEN fem av dessa miljoner 
härrör dig från att ST ändrat hur prismedel/ersättningar 
bokförs centralt samt ett tapp på två miljoner från 
restaurangverksamheten pga av den eländiga pandemin. Att 
vi trots det kunde leverera det bästa resultatet på många år 
har förstås att göra med lägre kostnader.  

 
Det glädjer mig att 

meddela att det faktiska 
resultatet för 2020 är klart 
bättre än budgeten och 
landar på +1.588 miljoner 
kronor. Det är en mycket 
god nyhet, då det 
möjliggör att vi kan vända 
oss till banker och 
finansiella institut för att 
låna pengar. 

Det glädjer mig att meddela att det faktiska 
resultatet för 2020 är klart bättre än budgeten 

och landar på +1.588 miljoner kronor. 

 
Lägre kostnader från ett 

minskat behov av 
personal/funktionärer utan 
publik, men också från ett 
extremt besparingsfokus på 
allt vi gör. Det som är 
tacksamt när man kommer 
”utifrån” som jag, är att man 
kan ”ifrågasätta allt”. Det har 
lett till en del förändringar 
och kostnadsbesparingar. 

 
Vi har nämligen inte egna pengar på banken, utan måste 

låna för att kunna göra våra nödvändiga investeringar.  
 
Som ni kan se högst upp till höger (och säkert känner till) 

har vi tilldelats den inte helt åtrovärda titeln ”den bana som är i 
störst behov av ett ansiktslyft”. Vi kanske kan argumentera att 
vissa andra banor är ”värre” och detta är ”orättvist”, men 
varför? Vi vill ju inte vara den bana som är minst dålig 
utan…BÄST! Och för att vara BÄST har vi MASSOR att göra, 
men med Trav-Sveriges mest attraktiva geografiska läge så 
vore det väl underligt om vi inte kan få till den anläggning vi 
och Trav-Sverige förtjänar.  

 
Men det fordrar pengar - kapital för att kunna investera. 

 
Många, men inte alla, kostnadsbesparingar som har gjorts 

under senare delen av 2020 kommer att kunna bestå även 
efter det att COVID-19 bara är ett dåligt minne.  

 
Vi ska glädjas åt ett bra resultat för 2020, men inte dra för 

stora växlar och tro att allt är OK nu. Det var mycket som 
hände under 2020 som inte kommer att upprepas och vi har 
stora investeringsbehov framför oss. Inte bara byggnationen 
av en ny Körhall (där vi fick ett välkommet bidrag från 
Allmänna Arvsfonden), men också ny Banbelysing (10-11 
mil.) och en välbehövlig upprustning av våra stallar är sådant 
vi måste finansiera i närtid.  

 
Men låt oss som sagt glädjas en liten, liten, stund över 

resultatet för 2020… 

Resultat de senaste 5 åren (tkr) 
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FIRA 
FRAMGÅNGAR! 

I dessa pandemitider kunde vi ju inte hålla en 
traditionell Travgala, men vi gjorde vårt bästa med ett 
digitalt Travfirande. Vi hade många att fira som ni kan 
se nedan, där alla nominerade visas samt respektive 
vinnare i rött. 

 

Örebro 
 
 Årets häst: Chapuy 
 Årets 3-åring: Appasso, Black Eagle, Fröken 

Marie, Stella Nova Race 
 Årets 4-åring: Flexible Launcher, Karat Band, 

M.T. Oliwer Twist, Tonique 
 Årets sto: Sparkling Diamond, Stella Nova Race, 

Tonique, Vavin Love 
 Årets äldre: Chapuy, Choco Garline, Final 

Dream, Västerbo ImtheMan 
 

 Årets A-tränare: Per Fromell, Hans Karlsson, Åke 
Lindblom, Juhani Partanen 

 Årets B-tränare: Mattias Bergdahl, Magnus 
Jernemyr, Torbjörn Maltesson, Anna    Sedström 

 
 Årets körsven: Petter Karlsson, Micael Lindblom, 

Åke Lindblom, Linda Sedström 
 Årets B & K- körsven: Carl Philip Lindblom, 

Micael Lindblom, Anna Sedström, Linda 
Sedström 
 

 Årets SM-vinnare: Anna Erixon, Linda Sedström 
 Årets komet: Magnus Jernemyr 
 Team Örebros Eldsjälar: Gudmund Knutsson, 

Jan Beijervall, Håkan ”Lillis” Olsson, Lars 
Friberg och Anna Isabelle Karlsson 

 Årets WOW! Bo C 
 

Örebro / Lindesberg tillsammans 
 

 

 Årets kallblod: Berga Moa, Komnes Gigant, 
O.K.Vega, Oss Can 

 Årets montépris: Sofia Adolfsson, Anna Erixon 
 Årets hästskötare: Eva Blomstrand, Heidi 

Forsgren, Jeanette Holmskov, Ulrika Lindblom, 
Linda Sedström 

 Årets uppfödare: Översta Gård 
 Ponny: Kat A kusk: Isabella Legl Bååth, Wanessa 

Lundgren, Isabella Jansson Wiklund 
 Ponny: Kat B kusk: Isabella Legl Bååth, Anni 

Magnusson, Isabella Jansson Wiklund 

 

Stort GRATTIS till alla nominerade och vinnare! 

ALLTID I TOPPEN 
VI ÄR POPULÄRA! 

Visst är det fantastiskt att 
den anläggning i Sverige som 
anses vara i störst behov av en 
ansiktslyftning också alltid är 
topp-3 i Sverige när det gäller 
att fylla loppen!  

 
Pegasusstatistiken ovan 

visar vår starka ställning i 
Trav-Sverige, mycket tack 
vare vårt överlägsna 
geografiska läge med nio 
banor inom 202km (Solvalla). 
Vi måste ta vara på detta och 
satsa hårt på att skapa  
förutsättningar lokalt som gör 
att fler aktiva väljer att flytta till 
vår region. Fler aktiva och fler 
tävlingsdagar är de enda 
sätten för oss att få mer 
ersättning centralt från ST.  
 
     Därför måste vi som 
dagligen jobbar på travet 
verka för att skapa bra 
förutsättningar och ALLA i 
Team Örebro måste jobba för 
att vi ska bli fler och aktivt 
välkomna nya lagmedlemmar. 

Tittar man vidare i 
Pegasusstatistiken så ser man 
tyvärr att vi ligger alltför långt ner 
i vissa kategorier. Allt från när det 
gäller antalet aktiva, antalet 
hästägare till STL-segrar så är vi 
inte var vi bör eller vill vara. För 
att förbättra denna ganska usla 
statistik måste vi jobba hårt 
TILLSAMMANS.  

 
Jag ser fram emot att skriva 

dessa rader om ett år och gå 
igenom alla förbättringar vi har 
åstadkommit och hur vi har 
klättrat i rankingen! Vi är Örebro, 
och ”under genomsnittet” är inte 
var vi hör hemma. 

 
Framtiden ser dock ljus ut då 

vi har en av Sveriges största och 
bästa Travskolor. Här formas 
nästa generations aktiva, 
funktionärer, travnördar och 
kanske till och med hästägare. 
Travskolan är otroligt viktig för 
vår framtid och jag vill rikta ett 
tack till er alla som stödjer denna 
verksamhet. 

 
 

Åke Lindblom och 
Chapuy – två 
Örebrodominanter 
under 2020 
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FULL FART FRAMÅT! 
(MAN HAR INTE LÅNGTRÅKIGT…) 

 

Som ni alla vet har vi massor att 
göra, mer än vad tid och pengar 
räcker till alltför ofta så vi måste alla 
vara kreativa.Ibland glöms det bort att 
vi är en ideel förening, en förening 
som är beroende av att dess 
medlemmar och andra hjälper till för 
att det ska fungera.  

 
Förtroende är ett viktigt, men 

känsligt, ämne i Trav-Sverige just nu. 
Men utan förtroende för varandra och 
en geniun samverkan mot samma mål 
så kommer vi få det tufft fram över. Det 
finns många smarta och extremt 
passionerade människor i och runt 
travet i Örebro. Jag hoppas vi alla kan 
enas runt målet att skapa en 
anläggning i Örebro som vi alla 
förtjänar och som hela Trav-Sverige 
ser upp till. 

För er som har träffat mig några 
gånger vet att jag ständigt är 
intresserad av nya idéer, så tveka 
inte att kontakta mig eller någon i 
Styrelsen eller någon som jobbar för 
Örebro Travsällskap med förslag. 

 
Tveka inte heller att komma med 

frågor och ni kan bäst nå mig via: 
robin.thorn@orebro.travsport.se 
 
Jag vill även passa på att tacka 
Styrelsen för deras förtroende och 
för deras råd på vägen. Men 
framförallt vill jag tacka min 
personal, kärnan i Team Örebro, 
för allt hårt arbete under det 
gångna året! 
  
Ha det bra, 
 
Robin 
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