
 

Verksamhetsberättelse för Jägersro:s  

B-tränarförening 2019/2020. 
 

Styrelsen för Jägersro:s B-tränarförening avger följande 

redogörelse för verksamheten under 2019/2020, vilket varit 

föreningens 43/44:e verksamhetsår. 

Föreningens styrelse har under 2019/2020 bestått av: 

Ordförande: Nicklas Dyrberg. 

Vice ordförande: Elke Frinta. 

Sekreterare: Jeanette Olofsson. 

Ekonomi: Per-Ola Åkesson. 

Ledamot: Lee Nimåker. 

Suppleanter: Sol-Britt Åkerblom och Bo Örberg. 

Revisor har varit Mimmi Hiller, 2XB redovisning. 

Föreningen har sammanträtt 14 gånger, dessutom har det 

avhållits höstmöte. 

Monica Sahlgren-Fromell och Nicklas Dyrberg har suttit med i 

BTR-riks styrelse som suppleanter och bevakat vad som händer 

på riksplanet. 

Viktiga händelser under perioden: 

Föreningens medlemstal har varit ca. 150 st. 

Två stycken sponsordagar genomfördes i Maj respektive 

November 2019. Några lopp osålda och lite tappade intäkter men 

överlag positivt. Pga COVID19 blev sponsodagar 2020 med bl a 

den 9/6 (V64-dag) samt ser det ut som 4/11 (V-86-dag) också 

får ställas in.  

Föreningen har arbetat ihop till ännu en b-tränarserie med 

återigen Krafft som sponsor. Priser motsvarande 17.000 kr till b-



 

tränade hästar och med detta är Krafft b-tränarföreningens 

huvudsponsor framåt. 

Under 2019 har vi fortsatt deltagit i arbetsgrupp för att ta fram 

förslag på ny utformning av travbana samt även fått igenom en 

motion vid STS-årsmöte. Motionen handlade om att ta fram en 

projektbeskrivning för en ny träningsanläggning med 

företrädesvis placering intill nya travbanan. Arbetsmöte med 

medlemmarna hölls i Juli-månad och resultatet av detta möte 

blev den projektbeskrivning som föreningen lämnade in vid 

STS:s höstmöte i November. 

Under 2020 har föreningen varit aktiv vid STS-möte och ställt 

frågor och ifrågasatt samt försökt få in representant i STS-

styrelse. Ett antal motioner har lämnats in för att få till 

förändringar som gagnar b-tränarna med bl a löfte om 

träningsanläggning. Ett förslag att bygga en slinga vid Elke 

Frinta:s anläggning har tagits mot väl av Jägersro:s ledning och 

är en lösning under själva byggtiden. Därefter vill inte Jägersro 

lova mer men kan tänkas att det blir en långsiktig lösning också. 

Det stora missnöjet med nuvarande sportchefen utmynnade i ett 

antal möte med Jägersro:s ledning och en skrivelse med svar 

som diskuterats flitigt. 

B-tränarföreningen har visat Jägersro:s travskola att vi gärna 

hjälper till vid utbildning samt tar till oss nya medlemmar.  

Då stallkostnaden för stall 10 höjts under året från samt bl a 

ökade kostnader för boxrengöring beslöt medlemmarna vid 

höstmötet 2019 att höja tillbaka box/service-avgiften till 200 

kr/box samt 1200 kr/år. Fortsatt att ta ställning till Jägersro:s 

erbjudande att flytta till stall 25 samt eventuellt höjning att 

diskutera framåt gällande årsskifte 2020/2021 för att förbättra 

ekonomin och klara av nya utmaningar. 

 

Röstånga 2020-10-12 

 

Nicklas Dyrberg (Ordförande) 


