VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR AXEVALLA TRAVFÖRENING 2020
EKONOMI
Föreningens ekonomi är fortfarande god. Föreningens kapital är placerat på
Sparbanken i Skara till högsta möjliga ränta.
För att underlätta redovisning och medlemshantering så har Speedledger köpts in under
året.
Utförligare om föreningens ekonomi framgår i den redovisade resultat- och
balansräkning som bifogas denna verksamhetsberättelse.

ÅRSMÖTE
Årsmötet för Axevalla Travförening hölls den 16 mars i föreningens klubbhus på
travbanan med 23 medlemmar närvarande, allt var väl förberett, vilket gjorde att
dagordningen och mötet snabbt klubbades igenom med Gunnar Johanzon som
mötesordförande.
Vid mötet var även Sportchefen Lars Ågren inbjuden och informerade om planeringen
om verksamheten under 2020 vid Axevalla Travbana med kommande investeringar
kring anläggningen, bredare prisskalor och projektet till start för B-tränarna.
Vår ordförande Gunnar Johanzon avtackades för ett fantastiskt arbete och engagemang
under åren. Han blev även utsedd som hedersmedlem i Axevalla travförening.

STYRELSEMÖTEN
Under verksamhetsåret har föreningen hållit 11 protokollförda styrelsemöten, Några av
dessa har hållits i klubbhuset på travbanan när vi har känt oss trygga med att träffas
och följt restriktioner. Några har där av varit telefonmöten.

MÅLSÄTTNING
Föreningen har till uppgift:
Att tillvarata medlemmars intressen vid aktivt engagemang inom travsporten.
Att aktivt verka för ett nära samarbete med Västergötlands Travsällskap.
Att verka för ett ökat intresse för travsporten och därigenom främja aveln, uppfödning
och god hästhållning samt annan till föreningen hörande verksamhet.

MEDLEMMAR
Det totala medlemsantalet var 260 vid 2020-års utgång, med 104 B-tränare.
Medlemsantalet tyvärr gått ner lite i år och vi ser detta med anledning av att vi inte
kunnat haft fysiska träffar och aktiviteter i år.
Styrelsen kommer även under 2021 vara aktiva med att värva nya medlemmar.
Vid medlemsutskick inför 2021 så har även det tryckts upp scarfar med Axevalla
travföreningstryck som har skickat ut tillsammans med brevet. Detta för att visa
uppskattning till våra medlemmar när vi inte kunnat genomföra aktiviteter.

DERBYRESA
Föreningen har även i år bokat med resa till Svenskt Travderby på Jägersro i Malmö.
Denna resa blev vi tyvärr tvungna att ställa in med rådande omständigheter kring
pandemin och att det heller inte tilläts publik under Derbyhelgen.

HÄSTÄGARPOKALEN
Även under 2020 har man kört loppet Hästägarpokalen, detta trots publikstopp under
pandemin. I samråd med sportchefen flyttade vi fram tillställningen i hopp om att vi
även i år skulle kunna vara på plats samt bjuda våra medlemmar på mat. Detta kunde
tyvärr inte genomföras eftersom restriktionerna ökade när vi fick en ökad
smittspridning. I år avgjordes tävlingen den 8 december som lopp 6 med 50 000 i
förstapris. Denna gång segrade Ornello, ägd av Susanne Auer med Marc Elias i sulkyn
och tränad av Conrad Lugauer, loppet gick över 2140 meter. Priser utdelades till
körsven, ägare och skötare. Med rådande restriktioner fick inte någon från styrelsen
medverka vid prisutdelningen.

PROVLOPP
Under året har vi kört 17 st provlopp som är väldigt uppskattade hos våra medlemmar.
7 st kördes innan vi drabbades av Corona pandemin och 10 st under senare delen av
året med start i juni.
Sista loppet kördes i november därefter kom hårdare restriktioner och vi fick ställa in.
Provloppen har varit välfyllda, fyra lopp eller mer. Vid uppstarten har vi fått vidta
försiktighet. Vojlockar har lämnats ut utanför rummet och viss kontroll av att bara
ekipage till provloppen passerade in på stallbacken. Tyvärr har vår populära servering i
värmestugan också fått stänga.
Under året så har vi även tillhandahållit en extra akutväska för häst som finns
tillgänglig vid banan när provloppen körs.

REPRESENTATION
Under året har föreningen representerat vid Travhästägarnas årsmöte i Stockholm
genom Emma Möller.
Man har också varit på BTR:s årsmöte på Best Western i Bromma och där
representerades föreningen av Emma Möller.
Under året har man kontinuerligt haft möten med VD och Sportchefen på Axevalla.
Vid dessa möten har föreningen representerats av Gunnar Carlsson, Hans Walker och
Emma Möller.
BTR:s årliga verksamhetskonferens samt travhästägarnas ordförandekonferens har
ställts in med anledning av den rådande pandemin.
Utöver detta har man med styrelseledamöter varit representerade vid Travgalan på
Axevallas Restaurang.

BTR:s RIKSORGANISATION
Axevalla Travförening kan även glädjas åt att ha fått uppmärksamhet på oss från BTR
vilket medfört att Emma Möller fortfarande representerar oss i Riksorganisationen, hon
har varit invald 2020 som sekreterare i styrelsen. Detta bidrar till att man lättare kan få
framfört åsikter av olika slag som gynnar våra B-tränare samt en snabbare insyn och
information kring vad som händer i ST. Emma har varit med vid reglementskommitte
möte på ST samt fullmäktigemöte. Emma har även varit ungdomsansvarig i BTR:s
styrelse.

STUDIERESA
Tanken var att planera en studieresa till Jim Oscarsson men den har inte kunnat
genomförts pga. restriktioner kring pandemin.

FÖRELÄSNING/TEMAKVÄLL
Veterinär Nina Tomic skulle hålla en föreläsning om sårskador och kolik som vi skulle
bjuda våra medlemmar på med tillhörande fika. Denna aktivitet var planerad till
måndag den 6/4 men vi fick tyvärr ställa in denna aktivitet pga. restriktioner kring
pandemin.

TRAVLOPPIS
Denna aktivitet var planerad till att hållas utanför Gunghästen lördag den 2 maj. Vi
skulle även bjuda våra medlemmar på grillade hamburgare med tillbehör.
Vi tvingades tyvärr ställa in denna aktivitet pga. restriktioner kring pandemin.

UNGDOMSVERKSAMHET
Under året har man tillsammans med Västergötlands Travsällskap varit med och
sponsrat ett återkommande ungdomsstipendium till ponnyverksamheten med 5 000:-/år.

VÄSTERGÖTLANDS TRAVSÄLLSKAP
Emma Möller har varit adjungerad från Travföreningen som representant vid
Västergötlands Travsällskap styrelsemöten, dock har det inte varit några fysiska möten
med anledning av pandemin. Emma har inlett en kontakt med den nya ordföranden
Magnus Sundén via mejl och telefon för att öka samarbetet med travsällskapet.

BANKOMMITTEN
Föreningen har under året deltagit vid bankommittémöten. Möten har genomförts sista
onsdagen i varje månad i syfte att förbättra ban- och stallbacksmiljö. Pga. pandemin
har enbart sju möten genomförts. Prokollen för dessa möten finns på Axevalla hemsida.
Representanter för föreningen har varit Mats Kjellén och Bo Larsson.

KLUBBHUS
Föreningen driver klubbhus och hästägarerum i egen regi på tävlingsdagar, där
medlemmar getts möjlighet till fika för självkostnadspris, och träffas under gemytliga
former.
Serveringen helt i egen regi med medlemmar i Travföreningen som turas om att ha
ansvaret vid tävlingsdagarna med servering, detta har fungerat mycket bra. Man håller
även lokalerna rena och fräscha. Tyvärr så fick vi bara haft öppet några tävlingsdagar i
början av året och har därefter varit tvungna att ha stängt för pandemin.
Klubbhuset har varit utlånad i höst som undervisningslokal eftersom det har varit brist
på dessa när utbildningen tvingats vara utspridd till mindre grupper.

VÄRMESTUGA
Tillbygge av värmestugan startade i september men fick tyvärr avbrytas i december på
grund av pandemin. Kommer förhoppningsvis att starta om efter nyår
Arbetet utförs av elever från Skara Gymnasiums bygglinje.
Tillbyggnaden har planerats av ATF i samarbete med Travsällskapet.

HEMSIDA
Hemsidan har under året haft 155 000 besök från hela världen förutom Grönland och
Oceanien, Flest besök från Europa, (60 000) Asien (23 000) USA (20 000), o Ryssland
(9000.) Sidan som visar resultat för provlopp har haft flest träffar.

ÅRETS HÄSTÄGARE
Vid årsstämman delades pris ut till årets hästägare för 2019, till denna utmärkelse hade
styrelsen och hästägaresektionen utsett David Persson med hästen Vagabond Bi som
gjort en fantastisk utveckling hos David och tagit sig till Gulddivisionen. Bakom
framgångarna så finns ett gediget och noggrant arbete med hästens välmående i fokus.
Under 2019 så hade David Persson en segerprocent på 21 och 1671 000 inkört!

ÖVRIG VERKSAMHET
Som tidigare nämnts har man kontinuerliga möten med VD och Sportchefen på
Axevalla, vid dessa möten diskuteras mycket av det föreningen lagt fram i sin
Verksamhetsplan om olika förbättringar för våra medlemmar. Vi har haft dialog kring
kamerauppsättning vid träningsvagnarna på stallbacken, provlopp med kommande
HLR utbildning för våra aktiva funktionärer, förbättringar på stallbacken och
hästägarpokalen.
Vi i föreningen varit behjälpliga med grindvakter under Stochampionatet som
inbringade pengar till föreningen.
Under Mustaschkampen så hjälptes vi åt att hitta företag/privatpersoner som ville vara
delaktiga med sponsring av lopp samt dela insamlingsinformation på sociala medier.

SLUTORD
Till sist vill styrelsen tacka för förtroendet som visats för det arbete man utfört under
året. När vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande, önskar vi den nya styrelsen
lycka till i sitt kommande arbete.
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