
 

 

Välkommen att kontakta oss för att omskola Din 

pensionerade travhäst!

 

Föreningen Vidare Från Travbanan (VFT) bildades april 2022 i syfte att 

genomföra projektet ”Omskola en travhäst”. Genom projektet fick fem 

travhästar påbörja sin omskolning till ridhästar av av oss handplockade 

personer med särskild kunskap att just inridning och/eller omskolning. 

Projektet blev sammantaget mycket lyckat och lade en god grund för att 

påbörja utvecklingen av detta på ett mer långsiktigt och stadigvarande sätt.

VFT avser inte att driva mer omskolning i projektform utan arbetar nu aktivt för att stadigvarande och 

långsiktigt tillhandahålla hela kedjan. För att nå till denna stadigvarande form krävs flera olika aktörer. I 

stora drag ämnar vi se oss som ”spindeln i nätet”. Genom att bli den naturliga parten att kontakta för såväl 

ägare till en pensionerad travhäst som alla tänkbara spekulanter bygger vi länkarna där emellan. 

 

Vi har fått många förfrågningar från såväl travhästägare som beridare, personer som vill bli medlemmar eller 

bli större sponsorer av VFT. Det är ett oerhört omfattande arbete som sjösatts för att få ihop alla delar och 

det kommer att ta minst hela hösten 2022 att bli klara. Vi testkör dock idén redan nu ett fåtal hästar vilka 

placeras hos projektet Omskola en travhästs beridare samtidigt som vi rekryterar fler beridare och arbetar 

vidare med alla benen för att kunna bygga hela organisationen på lång sikt. 

Beridarens certifiering 

VFT upprättar en certifiering vilken utgör en garant gentemot hästägaren att den av VFT vald beridare är 

erfaren och lämplig för uppdraget. För att bli av VFT certifierad beridare skall vissa grundläggande krav 

vara uppfyllda. Certifiering utdelas därefter efter en väl sammanlagd avvägd bedömning av bland annat 

referenser och filmer där beridare rider olika hästar samt personlig lämplighet. En av VFT certifierad 

beridare mottar inte travhästar för omskolning utan att hästen gått igenom VFT och den procedur som 

upprättats i syfte att säkerställa kvalité. Hela kedjan med allt från veterinärbesiktning innan omskolningen 

påbörjas till beridarens ersättning till prissättningen av hästen bygger på schyssta villkor och kvalité 

gentemot såväl säljare som beridare som köpare.  

         
             

        

         
                    

          
                    

             
          

   

                   
                   

         
                    
                   



 

VFT:s ersättning 

VFT tillhandahåller ingen ersättning från vare sig hästägare eller köpare. VFT:s nu stora omfattande arbete 

är således att organisera en försörjning genom medlemmar och samarbetspartners som, liksom oss, ser det 

stora värdet ur så många perspektiv att travhästar omskolas för att ges möjligheter till långa, lyckliga liv 

inom andra användningsområden samt att producera trevliga och välfungerande hobbyhästar till andra 

hästgrenar. 

Vill Du ha vår hjälp att omskola Din häst?  

Så här funkar hela processen i nio steg för Dig som hästägare. 

1. Kontakta oss och meddela skälet till att hästen pensioneras i syfte att hjälpa oss att omgående få en 

idé om dess tänkta framtida användningsområden 

2. Meddela oss hästens sjukdoms- och skadehistorik som kan vara av betydelse för dess framtida 

användningsområden, så som eventuella frakturer, sen-/ligamentskador eller sjukdomar. OBS: en 

utläkt skada eller sjukdom diskvalificerar inte hästen i sig- men kan komma att ha betydelse för 

framtida användningsområden 

3. Ombesörj att hästen genomgår en enkel veterinärbesiktning, förslagsvis enligt bifogad mall, för att 

säkerställa att hästen direkt när omskolningen börjar är frisk och fräsch nog för att kunna ridas i skritt 

och trav 

4. Erhåll kontaktuppgifter till den av oss certifierade beridare Du tilldelas utifrån ledig plats och 

geografisk hänsyn 

5. Beridaren fakturerar hästägaren 7500 kronor exkl moms per månad samt 10% av det faktiska 

försäljningspriset. Avtalstiden är två månader, det vill säga ett totalbelopp om 15.000 kronor exkl 

moms för omskolningen. I beloppet ingår vård, träning, foder, utrustning, all marknadsföring och 

kontakt med spekulanter. Hovslagare, vaccination, avmaskning, munkoll etc tillkommer varför vi 

rekommenderar Du sänder Din häst med välvårdade hovar, högst sex månader gammal vaccination 

mot hästinfluensa samt avmaskad och munkollad inom det senaste året 

6. VFT ombesörjer att hästen omgående läggs ut till försäljning för ett totalbelopp om 40.000 kronor 

7. VFT, genom sin beridare, tar allt ansvar för marknadsföring och visning av hästen till spekulanter 

8. Har ej hästen försålts inom två månader läggs hästen, efter ägarens godkännande, ut till försäljning 

genom offentlig auktion. Önskar ägaren istället förlänga avtalet med beridaren en viss tid, på grund 

av att hästen exempelvis blivit sjuk under perioden och tappat tid, accepteras självklart det till en 

löpande dagskostnad om 250 kronor exkl moms. Vid det fall hästen försäljs för 40.000 innan två 

månader passerat ägaren beridaren ändock rätt till ett totalbelopp om 15.000 exkl moms. 

9. När köpare finns sänder VFT till ägaren ett köpeavtal ägaren och köparen gemensamt undertecknar 

och ägaren ställer faktura till köpare. Ägaren erhåller hela köpeskillingen förutom de avtalade 10% 

vilka av beridaren faktureras ägaren. 

Anmälan av häst sker till Linn Andersson, linn@linnandersson.org. Telefon: 0704-92 79 49. 
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