
Projektet 

 

OMSKOLA EN TRAVHÄST 

 

 

PROJEKTPLAN 

Projektet skapades under april månad genom 

bildande av en förening, en första 

marknadskontroll bland auktionssajt, travmedia, 

tilltänkta sponsorer och beridare vid det fall 

genomförandet över huvud taget skulle vara 

möjligt. Efter positivt gensvar från samtliga 

tillfrågade bildades därför ideella föreningen 

Vidare Från Travbanan (VFT). Projektet drivs 

genom föreningen. 

PROJEKTETS SYFTE 

Kortsiktigt att lyckas med att få de tio travhästarna 

sålda som ridhästar för ett snitt om minst 30.000 

kronor/styck. Långsiktigt att visa ett konkret 

exempel för såväl travsporten som ridsporten att 

det är möjligt att, snabbt, enkelt och billigt, 

omskola en travhäst för andra 

användningsområden och faktiskt även kunna sälja 

den med förtjänst. 

Projektet vill bygga broar mellan de olika 

hästsportgrenarna och leverera en konkret mall för 

travhästägare hur en omskolning av en travhäst 

kan gå till och hur den före detta travhästen 

därigenom kan få ett nytt ekonomiskt värde- vilket 

borgar för att den före detta travhästen kan få ett 

långt och lyckligt liv. Projektet vill även gentemot 

andra hästsportgrenar visa på travhästens 

mångfald och stärka dess anseende inom andra 

användningsområden. 

PROJEKTETS FINANSIERING 

Tio sponsorer med genuint hjärta för djuret häst 

investerar 30.000 kronor var. Varje beridare ersätts 

med totalt 20.000 kronor för tre månaders  

 

perioden omskolningen skall genomföras på. 

Resterande pengar avsätts som buffert för 

eventuella transporter, hovslagare och 

veterinärvård. 

AVKASTNING 

Målet vid projektets slut är att det totala 

försäljningsvärdet av de tio hästarna skall uppgå till 

mer än 300.000 kronor. Samtliga sponsorer 

erhåller då full återbetalning. Allt eventuellt 

överskott fördelas mellan hästarnas ägare och 

beridarna. Allt arbete utöver vad som beskrivs i 

”projektets finansiering” sker ideellt. 

BERIDARNA OCH DERAS UPPDRAG 

Fem till tio personer med dokumenterad 

erfarenhet av omskolning/tillridning väljs ut vilka 

tar hand om en till två hästar vardera. Utöver 

personlig lämplighet läggs stor vikt vid deras 

geografiska spridning för att maximera 

möjligheterna till stor kundgrupp vid försäljningen. 

Beridarna ges i tydligt uppdrag vad varje häst skall 

kunna vid projektets slut. Beridarna skall även 

under projekttiden regelbundet uppdatera 

projektets Facebooksida och erbjuda intressenter 

möjlighet att provrida hästarna.  

HÄSTARNA 

Genom marknadsföring under maj månad söker 

projektet travhästar vilka kostnadsfritt lånas ut till 

projektet. Hästarna skall vara lämpliga för 

ändamålet. Hästarna skall per den 1 juni vara friska 

och skadefria för att omgående kunna ridas i skritt 

och trav. Hästarna skall den 1 juni vara avmaskade, 

ha välskötta hovar och högst sex månader gammal 

vaccinering mot hästinfluensa. 

Under de tre sommarmånaderna 2022 omskolas tio travhästar till ridhästar i syfte att 

säljas för minst 30.000 kronor/styck genom offentlig auktion. 



Vi som startat föreningen 

Linn Andersson, ordförande 

Hingstägare, uppfödare och amatörtränare vid 

sidan av arbetet som jurist med i princip 

uteslutande travsportsrelaterade uppdrag. 

Uppfödd med en fot inom ridningen och en inom 

travet och har haft drömmen om detta projekt i tio 

år. Är som före detta kommunpolitiker och 

tjänsteman inom ST-organisationen 

Travhästägarna van vid att både arbeta inom och 

leda föreningsledda projekt. 

Linn ansvarar för hela delen gentemot travsporten 

samt upprättar alla nödvändiga avtal. 

 

Pia Selin, kassör 

Hästtjej som bland annat själv omskolat flera 

galoppörer. Arbetar idag med redovisning i egen 

firma och har kunder såväl inom hästsporten som 

föreningar. Vill bidra ideellt med sina 

redovisningskunskaper i detta syfte hon verkligen 

brinner för och tror på. 

Pia kommer ansvara för föreningens ekonomi och 

medlemsregister. 

 

 

Caroline Jöhncke, vice ordförande 

Kommer från ridningen och har fött upp och 

utbildat hopphästar till och med 1.40-hoppning. 

Tränade under flera år hoppning för bland annat 

landslagsryttaren Maria Gretzer. Är idag även 

framgångsrik b-tränare inom travsporten. Vill 

stärka travhästens anseende inom ridsporten och 

är övertygad om dess stora möjligheter att, som 

rätt omskolade, bland annat fungera utmärkt på 

exempelvis ridskolor. 

Caroline ansvarar för allt som rör tillridningen så 

som utser beridare och upprättar och säkerställer 

tydlig kravbild på vad varje häst skall kunna vid 

projektets slut. 

 

Kontaktuppgifter 

Linn Andersson  linn@linnandersson.org   0704-92 79 49 

Caroline Jöhncke  c.johncke@telia.com   070-227 73 35 

Pia Selin   pia.selin@psbokforing.se   073-800 65 90 

Föreningens stadgar och personuppgiftshantering i enlighet med GDPR lämnas givetvis vid förfrågan. 
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