Besök på Jägersro Travbana
Tisdagen den 30 augusti 2022 gjorde 12 medlemmar ett besök på Jägersro
Travbana. Besöket inleddes med en guidad visning av anläggningen.
Jägersro invigdes den 20 maj 1907 och är landets äldsta arena för hästsport.
Den är landets enda kombinerade trav- och galopparena, där travbanan omgärdas
av en galoppbana. Skånska Travsällskapet bildades 1923 och de driver tillsammans
med Skånska Fältrittklubben verksamheten på Jägersro.
Varje år har man bl a tre stora travtävlingar som samlar stor publik: Hugo Åbergs
Memorial, Svensk Travderby och Müllers Memorial. Den första söndagen i
september varje år avgörs Svenskt Travderby. Derbyt har körts sedan 1928 och
räknas som det största klassiska loppet för fyraåriga varmblod. Hugo Åbergs
Memorial körs i juli och lockar världseliten och uppemot 20 000 åskådare.
Vi gjorde en rundvandring bland de många stallbyggnaderna som idag har en låg
utnyttjandegrad. Tidigare hade många trav- och galoppstall sin verksamhet här
eftersom det finns en träningsbana i anslutning. Idag har de flesta stallen egna
anläggningar runt omkring i Sydsverige varför stallen bara används i samband med
tävlingsdagar.

Rundvandring med informativ guide (Foto: Jan-Olof Ericsson)
Till travsportens aktiva räknas hästägare, uppfödare, tränare, kuskar, ryttare,
lärlingar, hästskötare och elever i travskolorna. Hästägarna är förutsättningen för
travsporten. När det gäller tävlingshästar finns två huvudgrupper av hästägare. De
som har sin häst i träning hos en professionell tränare, och de som har hästen i Bträning (amatörträning).

Uppfödarna är en annan mycket viktig byggsten. De flesta uppfödarna bedriver
verksamheten på egna gårdar, ibland tillsammans med hingsthållning, men det finns
också uppfödare som inackorderar sina avelsston. Varje år föds det omkring 3 200
travhästar i Sverige.
Det finns två tränarlicenser, A eller B. A-licensen (professionella tränare) innebär att
de får träna obegränsat antal hästar och är deras huvudsakliga yrkesverksamhet.
B-licens innebär att du får träna obegränsat antal hästar som du är företrädare eller
firmatecknare för, samt fem hästar som ägs av andra personer.
Det finns ca 400 professionella travtränare i Sverige. Det krävs utbildning i flera steg
för att bli proffstränare. De flesta proffstränarna kör även lopp, men allt fler lämnar
över det uppdraget till specialiserade kuskar, så kallade Catchdrivers, som t ex Örjan
Kihlström eller Erik Adielsson.
Jägersro har en stark uppsättning hemmatränare. Totalt finns 26 A-tränare som har
ca 800 hästar i träning. Den klarast lysande stjärnan är Lutfi Kolgini, känd för sin avel
och uppfödning samt yviga körstil. Han har idag mer eller mindre slutat med
kuskdelen och överlämnat den delen till sönerna Adrian och Dante. En del minns
kanske Idrottsgillets besök hos Kolgini i Vomb i september 2015. Idag är de mest
välkända kusk- och tränarnamnen på Jägersro Joakim Lövgren, Thomas Uhrberg
och Per Nordström. Den mest vinstrika hästen på Jägersro, Reveny, ägdes av Lutfi
Kolgini och sprang in 12 Mkr.
Vi fick också stifta bekantskap med en häst som tillhör en av Idrottsgillets
medlemmar: Anne Merete Mellemsäter. Hästen (Famous Photo L.A.) placerade sig
senare som fyra i det loppet hästen deltog i.

Anne Merete med sin häst (Foto: Jan-Olof Ericsson)
Spel på hästar omsätter idag 12-13 miljarder kronor och administreras av AB Trav &
Galopp (ATG). Jägersros andel av den totala omsättningen är ca 10%.
Avslutningsvis fick vi en information om det Nya Jägersro. På det närmare 60 ha
stora markområdet öster om den nuvarande anläggningen kommer inom några år
uppförandet av ett nytt Jägersro. Med målet att skapa ett ledande hästcenter i
Europa anläggs bl a en 1400 meter lång och unik travbana, publikbyggnad,
travskola, servicebyggnad och ett naturområde. Byggstarten är dock försenad
beroende på att beslutet av var den nya galoppbanan ska placeras fortfarande är
oklar.
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Besöket avslutades sedan i restaurangen med utsikt över hela travbanan. Där
avnjöts en nattbakad högrev med ragu på paprika, lök, kummin, rödvinssky och
potatispuré.
Under kvällen spelades det på hästarna via uppkopplade mobiler och en del
småvinster gjordes.
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