
 

 

Verksamhetsberättelse för Jägersro:s  

B-tränarförening 2020/2021. 
 

Styrelsen för Jägersro:s B-tränarförening avger följande 

redogörelse för verksamheten under 2020/2021, vilket varit 

föreningens 45:e verksamhetsår. 

Föreningens styrelse har under 2020/2021 bestått av: 

Ordförande: Nicklas Dyrberg. 

Vice ordförande: Anne Haglund. 

Sekreterare: Jeanette Olofsson. 

Ekonomi: Per-Ola Åkesson. 

Ledamot: Terese Nilsson. 

Suppleanter: Mats Andersson och Bo Örberg. 

Revisor har varit Mimmi Hiller, 2XB redovisning. 

Föreningen har sammanträtt 5 gånger, dessutom har det 

avhållits höstmöte. 

Nicklas Dyrberg sitter med i BTR-riks styrelse och har bevakat 

vad som händer på riksplanet. 

Viktiga händelser under perioden: 

Föreningens medlemstal har varit ca. 130 st. 

Pga COVID19 har några sponsordagar ej planerats för 2021 men 

kanske kan någon plan tillsammans med Jägersro upprättas 

snart. 

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. 

 

 



 

 

 

Då föreningens ekonomi varit dålig med anledning av COVID19 

och avsaknaden av våra sponsordagar tog medlemmarna ett 

beslut vid års/höstmötet 2020 att höja samtliga avgifter. 

Resultatet av detta har inneburit att ekonomin ser stabil ut igen 

men inga stora marginaler. 

Kontinuerligt har det funnits en bra kommunikation med 

Jägersro och styrelsen har deltagit i de nya sportkommité-möten 

som trots allt är en förbättring jämfört med tidigare med 

förbättrade diskussioner och högt i tak.  

Styrelsen har arbetet fortsatt med att sammanställa statistik hur 

det går för b-tränarna på Jägersro för att använda som 

argument att vi b-tränare faktiskt är av stort värde för jägersro 

travsport. Statistiken visar att vi tar för oss i vardagstravet men 

också hävdar oss bra på V86 samt V75. 

Under 2021 har styrelsen diskuterat att hålla en clinic med 

professor Anna Jansson gällande hästens fysiologi och träning. 

Detta event har bromsats av COVID19 men planen är att under 

andra halvan av 2021 få till ett sådant event.  

I övrigt har styrelsen arbetat för att förbättra träningsmöjligheter 

och tävlingsmöjligheter.  

Viktigt att vi ställer upp för varandra och håller ihop som 

förening är värdeord att ta med sig framåt! 

 

Röstånga 2021-06-11 

 

Nicklas Dyrberg (Ordförande) 


