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Förord

”De första 100 åren 
med Hotingtravet”
Hotingtravet har i någon form funnits i Hoting-Tåsjödalen
under ett helt sekel, även blivit ett naturligt inslag i områdets
samhällsbild, med tideräkningen  ”före och efter travet”, och
givetvis är detta något man kan/ska uppmärksamma.
Inför jubileumsåret 2007 diskuterade styrelsen för Västra Ånger-
manlands Travsällskap frågan om att sammanställa en jubileums-
bok, men arbetet kändes just då lite för stort och tidsödande för att
hinnas med… och så blev det!

Efter jubileumsåret  2007 tändes åter gnistan och  vi kunde skapa ett projekt  för att samla in och bearbeta material om
Hotingtravet genom tiderna. Vi har även försökt att få involverade personer att skriva lite om sina upplevelser, minnen och
möten med Hotingtravet, vilket en del också har gjort och vars berättelser finns med i skriften.  Eftersom 100 års verksamhet
har passerats kändes det också fel att kalla skriften för jubileumsbok och därför kallas skriften för: De första 100 åren med
Hotingtravet!

En hel del har hänt genom tiderna med Hotingtravet: Man har flyttat från isen till landbanan, man har flyttat från påskhel-
gen till sommaren, man har gått från två till tre travdagar, man har infört två ponnytravdagar, man har gått från ”by/kyrktrav”
till TV-sänt rikstrav,  man införde redan 1968 ett helt nytt begrepp ”travveckan”, vilket fortfarande är det varumärke som gör
travet i Hoting så pass stort som det är. 

Man kan nog utan överdrift påstå att Hoting-Tåsjödalen  idag har två välbekanta varumärken som står starka och som all-
tid kommer fram i möten med folk runt om i världen: Ivars Bil och Hotingtravet.  

Hotingtravet är och har varit ett teamwork, ett samarbete mellan travet och andra organisationer i samhället.
Idrottsföreningen, lottorna, lions, damklubben, sponsorerna, hästägarna och alla andra ideellt arbetande människor har varit
och är  alla viktiga  ”länkar” i den kedja som får Hotingtravet att fungera.  Enda hoten mot vårt kära  trav-evenemang är
egentligen befolkningsminskningen och  minskningen av ideella föreningsengagemanget i våra organisationer av vilken sort
det än är…

Anita Lindman har varit vår ”scripta” och har samlat materialet, upptecknat, skrivit in och om samt hållit koll på materia-
let.  Bert-Ola och Elisabeth Månsson har hjälpt oss med sammanställningen inför tryckningen och vi vill rikta ett varmt tack
till dessa för deras arbete!

En hel del material har det blivit och givetvis finns allt bevarat och förtecknat, mera finns säkert att tillgå och att samla in,
men tanken med den nu framtagna skriften är inte att den ska vara fulländad eller perfekt: Vår förhoppning är att var och en
som läser den, ska lära känna lite om historien kring Hotingtravets uppkomst och väg genom seklet eller om man varit delak-
tig i historien, ska man förhoppningsvis kunna känna igen sina egna minnesbilder av historien. 

Till slut önskar vi alla läsare en trevlig stund med skriften och riktar Tack till alla som bidragit till att vi har kunnat
genomföra Hotingtravet under  ”de första 100 åren”!

Med vänlig travhälsning

Sven-Olof Lindman  Ordförande
Västra Ångermanlands Travsällskap (Hotingtravet)  2008.06.30



Rekordsiffrorna i sammandrag
2007 Rekord G:a rekord Årtal

Omsättning totalt för veckan 2007 6 989 352 2 763 264 1988
Omsättning för en dag 070711 5 876 955 1 016 057 1992
Omsättning vinnare för en dag 070711 857 848 619 506 1988
Omsättning plats för en dag 070711 578 908 269 954 1991
Omsättning tvilling för en dag 070711 602 043 Premiär 2007
Omsättning lunchdubbeln 070711 846 686 Premiär 2007
Omsättning lunchtrion 070711 1 075 785 Premiär 2007
Omsättning lunch – V4 070711 1 309 485 Premiär 2007
Omsättning V5 070711 606 200 198 908 1993
Omsättning V3 48 980 1995
Omsättning vinnare för ett lopp 070711 118 733 83 938 1991
Omsättning plats för ett lopp 070711 248 856 39 439 1991
Omsättning v/pl/trio/tvilling=lopp 070711 1 312 908 122 824 1991 v/pl
Omsättning tvilling för ett lopp 070711 95 804 Premiär 2007
Utbetalda prispengar 2007 926 800 504 650 2006
Publik 070711 4 100 3 300 1995
Prispengar ponnytrav 2007   (2)  35 350 (1)17 800 2006

TV- sändningar i all ära: man imponeras faktiskt av vissa
siffror i sammanställningen, till exempel 1988 års siffror på
drygt  2,7 miljoner under dåvarande vecka…!!!

På den tiden var det bara det som i dag kallas ”banspel”
som fanns att tillgå och det är detta spel och banpubliken
som minskat mest i svensk travsport idag (ca 50 – 80% är
inga ovanliga siffror i statistiken)! Internet, totomater och
spelbutiker med flera står för en allt större del i omsättningar-
na och allt eftersom travet visualiseras i TV och internet
minskar publiken på banornas tävlingar utan TV –sändningar.
V75 och storloppsdagarna är ”sportens festföreställningar”
och har klarat sig ”hyfsat”…

Efter alla år med nedläggningshot och indragningar inom
travsporten, kommer under 2008 en ny och lite ovan fas i
vårt verksamhetsområde ”svensk travsport”:

En ”lokal” utredning om varje banas ”lokala” förhållande
skall tas fram av oss själva i samarbete med kommun, när-

ingsliv och övriga lokala organisationer, dels i ett historiskt
och i ett nulägesperspektiv och dels i en framåtblick med
lokala förutsättningar, hot och möjligheter för en fortsatt
långsiktig överlevnad med vidhängande förslag till lokala
och centrala åtgärder… Äntligen kommer ” verkligheten” att
fokuseras och förhoppningsvis tas till grund för framtida ”
stora ” beslut och det är bland annat därför vi ser allt fler
visioner över ”arenabyggen”, ”travbaneflyttförslag” med
mera i vår media….

Man kan dock konstatera att ”lilla Hotingtravet” ligger
långt fram i sitt ”stuk” med travveckan och att upparbetade
kontakter med näringslivet, kommun samt övriga organisatio-
ner ligger väl i linje med den nu förestående utredningen,
eller som de ansvariga uttryckte sig vid besök i Hoting under
januari månad: Många större har nog en hel del att lära av
lilla Hoting…

1950 ERIK SJÖBERG, SKANSNÄSET
1951 RUNE LIND, ÖSTERSUND
1952 AXEL JONSSON, ÖSTERSUND

ERIK SJÖBERG, SKANSNÄSET
1953 HARRY WIKBERG, GENVALLA
1954 RUBEN HÄGGLÖF, NYLAND
1955 ÅKE SVÄRDFELDT,ÖSTERSUND
1956 KASPER ANDERSSON, HACKÅS
1957 INGEN UPPGIFT
1958 ANDERS WIKANDER, ÖSTERSUND
1959 ARTUR BILLSTE, SANDÅSEN
1960 OLOW GÄRDWALL, OVIKEN

KYRRE HELLBERG, ÖSTERSUND
1961 OLOW GÄRDWALL, ÖSTERSUND
1962 OLOW GÄRDWALL. ÖSTERSUND
1963 TORBJÖRN KARLSSON, LYCKSELE
1964 ELIS KARLSSON, ÖSTERSUND
1965 INSTÄLLT
1966 INSTÄLLT
1967 ROLAND ANDERSSON, STÖDE
1968 ROLAND ANDERSSON, STÖDE
1969 ARVID MAGNUSSON, ÖSTERSUND
1970 ERIK HASSEL, LIDEN
1971 RUDOLF ALTIN, BOLLSTABRUK
1972 CARL ERIK CARLSSON, ÖSTERSUND
1973 RUNE SVENSSON, NÄSÅKER
1974 GUSTAV LENNARTSSON, VÄNNÄS
1975 GUSTAV LENNARTSSON, VÄNNÄS
1976 GUSTAV LENNARTSSON, VÄNNÄS
1977 GUSTAV LENNARTSSON, VÄNNÄS

1978 SÖREN RITZÉN, NÄSÅKER
1979 INSTÄLLT PGA. HOSTA
1980 JAN RING, YTTERÅN
1981 JAN IVAN ERIKSSON, ÖSTERSUND
1982 JAN IVAN ERIKSSON, ÖSTERSUND
1983 JAN IVAN ERIKSSON, ÖSTERSUND
1984 TORBJÖRN KARLSSON, UMEÅ
1985 EINAR MAGNUSSON, ÖSTERSUND
1986 MARTIN WIKANDER, ÖSTERSUND
1987 JAN IVAN ERIKSSON, ÖSTERSUND
1988 JAN IVAN ERIKSSON, ÖSTERSUND
1989 LENNART DJUSE, ÖSTERSUND
1990 LARS ÅKE SVÄRDFELDT, ÖSTERSUND
1991 LARS ÅKE SVÄRDFELDT, ÖSTERSUND
1992 MARTIN WIKANDER, ÖSTERSUND
1993 MARTIN WIKANDER, ÖSTERSUND
1994 JAN IVAN ERIKSSON, ÖSTERSUND
1995 ULF OHLSSON, BERGSÅKER
1996 JAN NORBERG, UMÅKER
1997 JAN NORBERG, UMÅKER
1998 JAN NORBERG, UMÅKER
1999 JAN NORBERG, UMÅKER
2000 ULF OLSSON, BERGSÅKER
2001 ULF OLSSON, BERGSÅKER
2002 JAN IVAN ERIKSSON, ÖSTERSUND
2003 JÖRGEN BERGLUND, DANNERO
2004 ULF OHLSSON, BERGSÅKER
2005 JAN NORBERG, UMÅKER
2006 HARALD SANDSTRÖM, ÖSTERSUND
2007 BO EKLÖF, BERGSÅKER

CHAMPIONS I HOTING GENOM TIDERNA



TIDNINGEN ÅNGERMANLAND 20070712 
Bjärne Engholm
Han kom, han sågs och han segrade överlägset!
Kallblodskungen i landet, järvsöfaks, slog både
banrekord och publikrekord när han i går
travade hem ett av jubileumsloppen på
Hotingtravet med Jan Olov Persson i sulkyn.
Vädrets makter var med arrangörerna Västra
Ångermanlands travsällskap. Tidigare pub-
likrekord på 3 300 personer slogs med råge.

Mellan 3500 och 4000 personer, vet ännu inte den exakta
siffran, sa en jublande glad Sven Olof Lindman travsällska-
pets ordförande.

Inte nog med att Järvsöfaks slog banrekordet från lydande
1.24.4 med 2.1 sekund till 22.3, det kan också vara världsre-
kord på 800 metersbana.

Jag har pratat med STC-folk och man vet inte om det
finns rekord noterat på 800 metersbana, vi ska undersöka
saken, sa Lindman ännu gladare.

Järvsöfaks som startade i V4 lopp 1, det första jubile-
umsloppet för dagen, var helt överlägsen. Det var knappt så
man såg de andra hästarna i loppet när ” Faxen” klöv mållin-
jen. Jan Olov Persson menade att han aldrig körde Järvsöfaks
under loppet, det behövdes inte. Någon oro för kurvorna på
800 metersbanan hade han inte före starten fast det var första
gången för hela folkets kallblodskung att tävla på 800
metersbana.

Att spelarna trodde på paret visades att det av drygt

67000 inlämnade system var 66396 kvar med ett värde av 14
kronor.

Något som ändrade sig  i V4 lopp 2 där
Hammerdalshästen Sunnan Tibble med en ägarna Christer
Olofsson i sulkyn, speedade ner motståndarna och var först
över mållinjen. Oddset 40.64 talade för att spelarna inte trod-
de på ekipaget. Det var också den första seger som Christer
Olofsson tog som körsven på hästen.

När Leif ”Loket” Olsson frågade den andre ägaren, sam-
bon Ulrika Andersson, om hur många gånger Christer vunnit
blev svaret snabbt ALDRIG. 2666 kuponger kvar, värde 368
kronor.

Ett värde som steg i V4 lopp tre till 498 kronor för 1970
kvarvarande kuponger när Maria Sjöström satte
Järvsöfaksavkomman Östby Järven först över mållinjen.

I sista V4 loppet stod favoriten inte att hota. Robert Bergh
styrde ganska enkelt Crown Kemp till seger i andra jubile-
umsloppet och 50 000 kronor i segerpremie även om han
tyckte det var spännande i loppets inledning. Oddset 1.48 och
V4 utdelning 518 kronor till 1895 vinnare.

Det var första besöket på Hotingbanan för Robert Bergh.
Det har varit kul och en trevlig bekantskap att vara här.

Har hört 100 tals historier om travet i Hoting men det har
aldrig blivit så att jag varit här tidigare, men det var riktigt
trevligt, menade Bergh och tog emot rekordpublikens jubel.

Han fick också en inteckning i tysken Hermann Hotings
vandringspris. Medan Jan Olov Persson intervjuades av
Loket Olsson passade skötaren på att visa upp Järvsödfaks på
publikplats.

Naturligtvis skall vi göra det han är ju hela folkets gunst-
ling, menade Persson som numera tar ett lopp i taget för 13
år gamle kallblodskungen.

OSLAGBARE JÄRVSÖFAKS  
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1907 FÖRSTA OMSKRIVNA OCH NÄMNDA
”HÄSTTÄVLINGEN” I ÖVRIGT TÄVLINGAR 
MED ”KYRKSKJUTSAR” M. M.

1908 ERIK SJÖBERG, SKANSNÄSET, HAR KÖRT
TRAV SEDAN 1908. FÖRSTA GÅNGEN I 
ÅSELE MED HÄSTEN LUSTIG

1923 DEN FÖRSTA ” ORGANISERADE TÄVLINGEN
I BRATTBÄCKEN MED BONDETRAV. J E 
NORDIN I BRATTBÄCKEN INNEHAR EN 
POKAL FRÅN TRAVTÄVLINGARNA I 
BRATTBÄCKEN ÅR 1923 VILKEN ERÖVRATS 
AV TUPPEN. 

1925 - 42 TÄVLINGARNA HÅLLS PÅ TÅSJÖNS IS I 
BRATTBÄCKEN - TÅSJÖBYGDEN ENSAM 
ARRANGÖR
TÅSJÖ ALANÄS FROSTVIKEN TRAVKLUBB 
BILDADES

1932 VÄRLDENS ENDA TRAVHINDERLOPP

1937 TÄVLINGARNA FLYTTAS TILLFÄLLIGT TILL
TÅSJÖ ÖSTRA

1938 TÄVLINGARNA ÅTER I BRATTBÄCKEN

1939 TÄVLINGARNA FLYTTAS TILLFÄLLIGT TILL
HOTING

1940 TÅSJÖ HÄSTAVELSFÖRENING BILDADES

1940-42 TÄVLINGARNA TILLBAKA TILL
BRATTBÄCKEN

1941 TÅSJÖ HÄSTAVELSFÖRENING ARRANGERA-
DE TRAVTÄVLINGAR

1943 FÖRSTA ÅRLIGA ÅTERKOMMANDE 
TÄVLINGAR FLYTTAS TILL HOTING OCH 
HOTINGSJÖNS IS FÖRSTA TRAV-
TÄVLINGARNA I HOTING ENLIGT REFERAT
I VA AV GUSTAV ÅKESSON 14/7 1971 
(”HEDERS OCH TACK TRAVARRANGÖRER!”)

1946 PREMIÄR FÖR TOTOSPEL PÅ HOTINGTRA-
VETS TÄVLINGAR 3 DAGAR MOT TIDIGARE
2. OMSÄTTNING FÖRSTA DAGEN, SÖNDAG 
24/3, 10 528 KRONOR

1950 TOTO- HUSET STÅR KLART

1953 TOTOLUCKOR ÖKADES FRÅN 7 TILL 12 
STYCKEN

1954 FÖRSTA ÅRET MED STARTBAND

1957 TÅSJÖ HÄSTAVELSFÖRENING ÖVERLÅTER 
TRAVDAGARNA TILL ÅDALENS 
TRAVSÄLLSKAP OCH I EN ”BLIXTAKTION”  
BILDADES VÄSTRA ÅNGERMANLANDS 
TRAVSÄLLSKAP DEN 30 OKTOBER 1957 

(VÅT) TÅSJÖ HÄSTAVELS FÖRENING LADES
NER I SEPTEMBER
UTÖKNING AV TOTOLUCKOR TILL 9 I ÅR

1958 VÄSTRA ÅNGERMANLANDS 
TRAVSÄLLSKAPS FÖRSTA TÄVLINGAR
UTÖKNING AV TOTOLUCKOR TILL 12 I ÅR

1959 NYTT TOTOHUS STÅR KLART 12 LUCKOR 
TIDIGARE 7 STYCKEN

1960 TOTON UTÖKAD 15 LUCKOR NY DOMAR
TRIBUN I TVÅ VÅNINGAR

1964 SISTA TÄVLINGEN PÅ DEN REGLERADE 
HOTINGSJÖNS IS

1966 RODDE MAN RUNT TRAVBANAN, INSTÄLLT
PÅ GRUND AV DÅLIG IS,– ORDNA EN LAND-
BANA FÖRSLAG

1967 PREMIÄR PÅ LANDTRAVBANAN I 
ANDERSNÄSET 12 AUGUSTI – 67, BESLUTET
TOGS I MAJ MÅNAD

1968 ÅRETS SPORT BILD:  FLYGUTT OCH SVEN 
OLOF LINDMAN

1969 NYTT TOTOHUS INKÖPT FÖR 5 000 KR. 
FRÅN SOLÄNGET

1971 ”TRAVLOGEN” PÅ PLATS OCH MÅLKAMERA
FRÅN ÖSTERSUND
THORE SKOGMAN UNDERHÖLL OCH VANN 
MED KAVATTÖSEN
ROLAND MATTSSON (HANDBOLL)
OLLE DAHLBERG (SKRIDSKO)
ÅKE CARLSSON ( FRIIDROTT)

1974 SVARTE FLOYD – SVEN BOSTRÖM  VANN 
EN ÖVERTYGANDE SEGER ÖVER ANFAL
LANDE RASKAMI – ERIK ARVIDSSON

1977 10 ÅR PÅ LANDBANAN OCH SÄLLSKAPET
FIRAR 20 ÅR

1979 HÄSTHOSTAN DRABBAR LANDET OCH 
HOTING STÄLLER IN TRAVET

1980 TOTON PASSERAR 1 MILJON KRONOR I 
OMSÄTTNING 
BYTT SPELSYSTEM – TILL RIVBONGAR

1982 KVAL INFÖRES I HOTING
BORTRE LÅNGSIDAN BREDDATS

1983 NY DOCERING AV KURVORNA, MÅLRAKAN 
BREDDATS 3 METER

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅREN



Viktiga händelser underåren
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1985 HOTINGTRAVET PREMIÄRSPELAR V5 
KÖRSVENSMATCH: 
BERTH JOHANSSON – UMÅKER
STEFAN SÖDERQVIST – ÅBY
LARS LINDBERG – SOLVALLA
JAN IVAN ERIKSSON – ÖSTERSUND
EINAR MAGNUSSON – ÖSTERSUND
TORBJÖRN H KARLSSON – UMÅKER

1986 HOTINGTRAVETS DAMKLUBB BILDADES 
1986-01-23
GÄSTKUSK - FRANK CARLSSON – HALLS
BERG

1987 20 ÅR PÅ LANDBANAN OCH TRAV-
SÄLLSKAPET FIRAR 30 ÅR
GÄSTKUSK - STAFFAN NILSSON
GÄSTKUSK - THOMAS NILSSON
GÄSTKUSK - BOYE ÖLSTÖREN

1988 BYTT SPELSYSTEM - TILL DATASYSTEM

1989 GÄSTKUSK - JIM FRICK
GÄSTKUSK - KARL GÖSTA FYLKING

1990 RAKBANA NYTT STALL SERVICEVAGN MED
TOA OCH DUSCH
HÄSTAVELSFÖRENINGEN GÅR I GRAVEN
GÄSTKUSK - ÅKE SUNDBERG
GÄSTKUSK - LEIF WITASP

1992 GÄSTKUSK - BJÖRN ”SKRÄCKEN” LINDER
GÄSTKUSK - KJELL WALLIN

1994 SVENSK – RYSK KUSKMATCH PÅ HOTING-
TRAVET 15/7
FÖR SVERIGE KÖRDE FÖLJANDE KUSKAR:
STEFAN STEFFANSSON
LARS-ÅKE MYRGREN
KARL-ARNE LÖFGREN
LEIF FAST
KARL JONAS OLSSON
FÖR RYSSLAND KÖRDE FÖLJANDE KUSKAR:
ATRUT LAUGA
TATIANA AKILINA
NIKOLAI SAMSONOV
VLADIMIR MIKHAILOV
JLCHAT MAKHOUTO

1995 V3 SPEL PREMIÄR
GÄSTKUSK - MATS NÄSLUND (HOCKEY-
PROFFS)
GÄSTKUSK - ERIK (COPIAD) BERGLÖF
BJÖRN ”SKRÄCKEN” LINDER SKÖTTE 
INTERVJUERNA I VINNARCIRKELN

1996 LEIF ”LOKET” OLSSON 1:A BESÖKET I 
HOTING
VÄRLDSMÄSTAREN I FRISBEE TOMAS 
EKSTRÖM

1997 30 ÅR PÅ LANDBANAN OCH 
TRAVSÄLLSKAPET FIRAR 40 ÅR
KUSKMATCH MELLAN:

JAN NORBERG – UMÅKER
TORBJÖRN JANSSON – SOLVALLA
BJÖRN GARBERG – LEANGEN NORGE
FÖRSTAV-75 SEGER FÖR BO GÖTE SVENSSON

1998 KUSKMATCH MELLAN:
JAN NORBERG – UMÅKER
JOMAR BLEKKAN – LEANGEN 
(ÖSTERSUNDSCHAMPION  
MANNEN BAKOM BORK RIGEL)
ROBERT BERGH – BERGSÅKER (MANNEN 
BAKOM  REMINGTON CROWN)

2000 NYTT TOTOHUS. 
VANDRINGSPRIS VARMBLOD HERMANN 
HOTING 

2001 TRAVLOGEN UTBYGGD OCH 2 MINDRE 
TOTOHUS
VANDRINGSPRIS KALLBLOD HERMAN 
HOTING

2002 MARKNADSFÖRNING TILLSAMMANS MED 
DUNDERMARKNADEN

2003 LYKKEJÄNTAN VANN STO-SM PÅ UMÅKER
FÖRSTA PRIS 100 000 KRONOR
PUB& VISAFTON MED MATTI NORLIN, 
KARL IVAR PETTERSSON SAMT ” FILLE & 
GÖRAN” UR GARVSYRA

2004 7/7 FAMILJEDAG MED BLAND ANNAT EMIL
SIGFRIDSSON

2005 GÄSTKUSK - ERIK SVENSSON SOLVALLA
STANNADE TILL I HOTING PÅ SIN RESA
TILL BODEN, VANN ETT LOPP AV TVÅ
JAN OLOF PERSSONS FÖRSTA BESÖK I 
HOTING

2006 PREMIÄR FÖR MONTÉLOPP, VANNS AV
COOLINGEN & CHRISTINA ERIKSSON

2007 100 ÅR SEDAN TRAVTÄVLINGARNA
STARTADE
50 ÅR FIRAR TRAVSÄLLSKAPET
40 ÅR PÅ LANDBANA
STARTBILENS INTÅG
PREMIÄR 11/7 V4 LUNCHDUBBEL TV
SÄNDNING
JÄRVSÖFAKS (161:A SEGER) & CROWN 
KEMP KOM PÅ
BESÖK, SEGRADE OCH VANN GJORDE 
BÅDA TVÅ.
ROBERT BERGHS FÖRSTA BESÖK I HOTING
BO EKLÖFS FÖRSTA BESÖK – CHAMPION I 
ÅR
RIKARD SKOGLUND TOG KARRIÄRENS 
FÖRSTA SEGER MED BLACK EYED TIGER  
(ONSDAG 11/7 LOPP 10)
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BLYGSAM
START 1923

et började så blygsamt år 1923 då
Erik Nordin och bröderna Olle och
Anders Dahlsjö bildade Tåsjö-

Alanäs-Frostvikens travklubb. I mars
samma år kördes den första travtävlingen
på Tåsjöns spegelblanka is i Brattbäcken.

Året därpå,1924, ordnades travtäv-
lingar i Alanäs, men intresset där, och i
Frostviken, visade sig inte vara det  man
räknade med, och så kom det sig, att
Tåsjöbygden i fortsättningen arbetade
ensam.

”själv är bäste dräng” – ett ord-
språk, som präglat travets vänner i
Tåsjöbygden. Fram till och med 1942
kördes travtävlingarna i Brattbäcken,
med undantag för åren 1937, då man
flyttade till Tåsjö östra by, samt år
1938, då  man körde i Hoting.

Från denna första tävling finns ett
hederspris bevarat, och som erövrades
av Erik Nordin och  ”Tuppen”.

Om ”Tuppen” kan nämnas, att han
flerfaldiga gånger blivit första pristaga-
re, och att han i unga år sprungit sträck-
an backe- Brattbäcken, 75 km, på 5
timmar – vilket skedde utan vila och
med fullastad rissla.

BBllyyggssaamm ss ttaarr tt

NORDSVERIGE 19370330
”Tuppen” suverän dubbelsegrare. ”Franken”
bluffanmäld som noll häst!

Travtävlingarna på Tåsjön ägde rum i går, och det måste
erkännas, att tävlingen blev en stor succé. Vädret, som tidiga-
re en längre tid varit mindre gott, hade nu bytts i strålande
solsken. Den snö belagda isen gnistrade såsom ett diamantp-
rytt sidentäcke, och den efter omständigheterna talrika publi-
ken kunde moja sig i det idealiska vårvädret. Banan, som var
dekorerad med svenska flaggor, var prima, och arrangörerna
måste lämnas ett extra vitsord för det arbete, som nedlagts. I
betraktande av de ringa tränings möjligheterna kunna tiderna
betraktas som goda.  Den manliga befolkningen i Tåsjö är
huvudsakligen sysselsatt med skogsarbete och kom hem först

dagarna före påsk. Endast en relativt kort tid har sålunda
kunnat tagas i anspråk för träning. Hästintresset är emellertid
som bekant synnerligen stort i Tåsjö med såväl manliga som
kvinnliga hästförståsigpåare.

Den nordsvenska hästen dominerar fullständigt i Tåsjö.
Tåsjö borna ha sedan gammalt funnit, att denna hästras är
bäst. Många försök ha gjorts att införa den tunga ardenner-
hästen, men den har visat sig vara för ovig och dyrfödd. Den
kände travarhingsten Pirat har under några år stått stationerad
i Tåsjö och det visade sig nu, att ”gnistan” fanns i ättlingarna
efter honom.

En Hotingbo hade till tävlingarna anmält en häst vid
namn Räven, som av utseendet att döma borde ha möjlighe-
ter att rusa fram tämligen fort.  Denna häst hade anmälts
såsom okänd, och då handikapet skulle bestämmas efter

TÅSJÖ  ALANÄS  FROSTVIKENS TRAVKLUBB 
Bildades 1923 av

Anders Dahlsjö
1895-1946

Olle Dahlsjö
1900-1980

Kortets ägare: Anders och Olle Dahlsjö – Birgit Bohm. Bollstabruk;
Erik Nordin – Gun-Britt Wallin, Hoting.

Erik Nordin
1889-1960

LYCKADE TRAVTÄVLINGAR PÅ TÅSJÖN I GÅR 
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n av de främsta
hästkarlarna i Ång-
ermanland jubilera-

de på söndagen, nämligen
hemmansägaren Erik
Sjöberg i Skansnäset,
Tåsjö, som då fyllde 60
år.  Det var en bra bibe-
hållen och ungdomlig
jubilar, som på  söndags-
morgonen blev uppmärk-
sammad om dagens bety-
delse. Han blev föremål för ett otal uppvaktningar.

Vänner från Norråker, från hembyn Skansnäset, från
födelsebyn Ormsjö i Västerbotten hade infunnit sig hos den
populäre hästmannen för att hylla honom. Senare under
dagen lyckönskades han också av Tåsjö Hästavelsförening,
som i honom hyllade föregångsmannen inom hästsporten i
socknen. Hästsporten har nämligen alltid legat Sjöberg varmt
om hjärtat och hans bravader inom hästsporten äro många.
Han har kört med både varm och kallblod. Han har också all-
tid velat att vara först i ”spåret”. Erik Sjöberg föddes i
Ormsjö, Dorotea, där fadern var hemmansägare och gästgiva-
re. Han hade också ett hemman även i Skansnäset.  Tidigt
fick jubilaren lära sig bondens hårda arbete, både på jorden
och i skogen. Han övertog senare ett hemman i födelsebyn
och är där jämte ägare till fyra hemmans delar i Skansnäset.
Hästhandlare har Sjöberg varit och är ännu i dag. Han har all-
tid haft stort intresse för hästar och hans kunskaper i detta
intressanta ämne äro förbluffande. Han är som ett lexikon.

Kapten Scherman hade anordnat en travtävling på älven
och intresset för tävlingarna var väldigt. Det var två lopp på
programmet, ett för unghästar och ett för äldre. I allt var till
tävlingarna  anmälda över 30 hästar och alla körare trodde att
de skulle vinna. Bekant  är ju att västerbottningarna alltid
varit goda hästkarlar och alltid haft bra att köra med. Alltnog.
Sjöberg hade en fyraårig vallack efter Cesar, som då var sta-
tionerad i Backe, där ju Kramfors AB. Såg till att ett förnäm-
ligt hingstmaterial fanns.

Fyraåringen hette Lustig och han vann överlägset sitt
lopp. Tiden var 2.25, en tid som inte säger så mycket i våra
dagar, men som på den tiden ansågs förnämlig. För resten
brydde man sig inte så mycket om tiden, huvudsaken var att
man vann.  Lustig var för resten så pass snabb, att han blev
dagens snabbaste häst i konkurrens även med äldre hästar.
Lustig fick man sådan lust på att han såldes i Åsele.
Prisutdelningen blev alla tiders, och man kan hålla med
härom. Vad säga  våra dagars arrangörer och deltagare om att

det på bordet i salen fanns två urnor, innehållande vin och
brännvin. Innehållet uppgick till cirka 30 liter i varje. En slev
i varje urna stod till varje törstigs förfogande. Det säger sig
självt att det var åtgång på varan.

Första pristagarna Sjöberg och gästgivare Grönlund i
Vilhelmina hade det arbetsammare  efter loppet än under det-
samma. Fina pokaler fingo dessutom nästan deltagarna. Detta
första travlopp följdes sedan av många flera, och det har bli-
vit många segrar för Sjöbergs del. Hans bästa hästar ha hetat
Lustig, Frigga och Munter.

förutvarande kilometer tid, hade ägaren tydligen beräknat, att
hästen ifråga skulle förses med nolltid. På grund av namnet
och av utseendet ansågo emellertid Tåsjöborna, att rävspel
förelåg, varför en undersökning företogs.

Därvid konstaterades, att den gamla kända ådalstravaren
Franken blivit omdöpt till det föga hedersvärda namnet
Räven.  Visserligen har Franken visat sig vara en banräv, som
många gånger gjort det omöjliga, men nog borde en så heder-
värd travare ha slupit att bli omdöpt på gamla dagar, då han
tidigare förnämligt hävdat sitt rätta namn. Troligen i ilskan

häröver eller också möjligen beroende på kusken hade
Franken vid tävlingen ingen särdeles brådska.
Dubbelsegraren Tuppen är värd sina lagrar. Denne, som tidi-
gare flerfaldiga gånger, blivit första pristagare i travtävlingar,
har dock tidigare varit opålitlig och kilometertiden blivit täm-
ligen skral. Nu sänkte han dock sin rekordtid med hela 7
sekunder, i realiteten 12 sekunder, nuvarande handikap inbe-
räknat. Nämnas bör, att Tuppen i unga år sprungit sträckan
Backe – Brattbäcken, 75 km, på 5 timmar, vilket skedde utan
vila och med fullastad rissla. 

s

TRAVET FLYTTAS FRÅN
BRATTBÄCKEN TILL HOTING
FRÅN OKÄND TIDNING, ÅR 1942:”TRAV I HOTING.
Tåsjö hästavelsförening har på ett nyligen
hållet styrelsesammanträde beslutat flytta
det årliga återkommande Tåsjötravet från
Brattbäcken till Hoting.
Vid sammanträdet beslöts att vinterns trav skulle avhållas
i ett meeting om två dagar. Som tävlingsdagar bestämde
lördagen den 3 och söndagen 4 april 1942. Till kommitté
att ombesörja tävlingarna utsågs landsfiskal A.Dahlsjö,
ordförande ; järnvägstjänsteman G. Åkesson, sekreterare
båda i Hoting; övriga ledamöter blevo: Nämndeman
J.Alexandersson, Karbäcken, hemmansägare P.G. Lif,
Andersnäset, vägmästaren Erik Edman och köpman Edv.
Olsson , båda i Hoting. Vid sammanträdet upplyses om,
att anslutningen till svenska travsportens centralförbund
sökts, samt att vinterns  trav sker utan toto, men att då
medlemskap vunnits i centralförbundet ämnar  man tävla
om statens avelspris. Till 1944 års trav antog man att
Tåsjö hästavelsförening skulle vara klar att införa totali-
sator. Beslutet att flytta travet till Hoting hälsas med till-
fredsställelse, ty Hoting ligger bättre till i kommunika-
tionshänseende är Brattbäcken, om än det blir svårare
med hästtransporterna från den övre delen av socknen,
där ju hästmaterialet finnes. De goda förbindelserna med
Dorotea, Strömsund, Rossön och Backe med flera platser,
uppväger dock nackdelarna. Tåsjötravet, som särskilt
genom Nylandstravet, fått gott namn om sig går tydligen
mot en ny framtid. Hästar som Tåsjö Doris, Sota, Pärla,
Pirat, Daleste, Silva Pirat, Siva Pirat, Pilo och
Tåsjödonna ha ju fått bra namn om sig.

ERIK SJÖBERG I SKANSNÄSET VANN STÖRSTA
LOPPET MED 4 ÅRINGAR  1944

E
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TRAVET FOLKFEST 
I HOTING 
Nordsvenskens julnummer Årgång 1 1950
Isbanetravet har gamla anor men har i modern
tid försvunnit mer och mer i och med tillkom-
sten av allt flera permanenta landbanor. I
Tåsjöbygden i Ångermanland har hästavels- och
travintresset alltid varit stort och det är många
prima travhästar som där sett dagens ljus och
fått  de första lärospånen.

1923 bildades Tåsjö-Alanäs-Frostvikens travklubb sedan
några av de mest intresserade, Erik Nordin i Brattbäcken och
Dahlsjö pojkarna Anders och Olle, efter en sammankomst
hemma hos Nordin och diskussioner med övriga entusiaster
beslutat sig för att försöka med riktiga travtävlingar.

Året därefter ordnades tävlingar i Alanäs, men intresset
där och i Frostviken visade sig inte vara riktigt det man räk-
nat med och så kom det sig att Tåsjöbygden i fortsättningen
arbetade ensam. >Själv är bäste dräng>, ett ordspråk som
även då visade sig hålla streck.

Fram till 1940-talet höll man sen sina årliga isbanetä-
vingar i Tåsjö och därefter har man flyttat tävlingsplatsen till
Hoting, där det lyckats att verkligen i ordnings ställa en rik-
tigt bra bana nere på sön. Några år har tävlingarna måste
inhiberas på grund av otjänlig väderlek eller alltför fåtaliga
anmälningar, men de gångerna har varit sällsynta.

Utvecklingen går framåt och Tåsjöborna följer med i
denna utveckling även när det gäller deras kära travsport.
1946 erhöll man tototillstånd och fick i samma veva antalet
travdagar höjt från 2 till 3. Av den orsaken att det inte är
någon liten apparat direkt att sätta i gång med arrangemang-
en och då är det också tämligen självskrivet att man vill ha ut
mesta möjliga valuta.

Det kanske inte är så många som har reda på vilka

ypperliga travare som denna bygd producerat och för att fris-
ka upp minnet på den punkten är det kanske bäst att rekapitu-
lera namn som för att ta dem i bokstavsordning: Anja, Blank,
Daleste, Lillblank Monty, Sota, Stjärn Doris, TåsjöDonna
och TåsjöDoris. Ett litet plock ur en rätt diger namnlunta …
Just nu ställer man största förhoppningarna på 3-åringen
Anjar Kavell (e. Kavel-Anja), som också vann årets storlopp
för unghästarna.

En kort kommentar till travet i Hoting skulle inte vara
fullständig om man inte med några ord berörde åldermannen
Erik Sjöberg,  som med sina dryga 60 år till trots visade sina
yngre medtävlare hästarnas bakhovar i vintras och vann sil-
verpiskan till framgångsrikaste körsven. 

Just nu verkar intresset litet trögt, säger Erik Nordin, som
för egen del helst vill avsäga sig sina uppdrag inom travet i
fortsättningen. Men känner vi hans kamrater rätt kommer de
inte att släppa denna starka organisationskraft, ty hans är till
stor del  förtjänsten att detta isbanetrav verkligen fortlever i
Hoting. Och vad det betytt för bygdens hästmaterial  förstår
var och en när man hör berättas om att inkomsterna helt
finansierat hästavelsföreningen.

På mer än ett sätt skulle det också vara synd om travet i
Hoting försvann. Det har blivit en folkfest samtidigt som det
varit en sportsligt fin anrättning ….

Kanske kan också du,
bäste travbesökare,
med samma behållna
glädje som dessa tre,
lämna detta vårt
jubileumstrav – och
kanske med föresat-
sen att återkomma
nästa år? Ty trots det
förkättrade
”omstart”, blir det
även nästa år en
”omstart” – ett nytt
trav; Och nästa år,
och nästa …
så tack för besöket,
och välkommen åter –
till nya ”omstarter”!

TILL SIST 19500327

i har alla erfarenheten av, att tapeter
kan dölja hemligheter. En liten reva i
vår ”hästtapet” röjde något så intres-

sant, att vi...

…vidgade revan, och fann, till vår glädje,
den bild, som Jan Erik Sundqvist, under
1940-talet, tog av de, bland de sista tre tra-
vgästerna, som i sakta mak, och i glatt sam-
språk, lämnar festligheterna på Hoting-
sjöns is. (revan i tapeten gör inte så myck-
et. Vi sätter ju årligen nya ”tapeter”.

V
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Det blev skarpa motsättningar

när Tåsjö hästavelsförening höll
extra sammanträde i
Bratttbäckens folkskola på
lördagen under hemmansägare
Erik Nordins ordförandeskap.
Mötet hade samlat nära 100-talet
andelsägare och andra intresser-
ade, då frågan om andelsteckn-
ing i Ådalens Travsällskap skulle
behandlas.

Styrelsens förslag att Tåsjö Hästavelsförening skulle teckna
andelar i travsällskapet, avstyrktes på förslag av hemmansä-
garen Sven Norlin med 40 röster mot 35.

Mötet, som präglades av en viss nervositet också från
ordförandens sida, när han med en skarp röst ville poängtera
de erbjudamde Ådalens Travsällskap hade framfört till hästa-
velsföreningen i Tåsjö om andelsteckning omfattande 7 500
kr. I fortsättningen kritiserade han de rykten som utspritts,

om att han skulle ha handlat under bordet,
när det gällde beslut om överlåtelse av de två
travdagar hästavelsföreningen förfogar över
till Ådalens Travsällskap. Han ansåg,  att det
var en ful kränkning.

Sedan ordföranden förklarat sammanträ-
det öppnat, begärdes ordet av hemmansäga-
ren Sven Norlin, Tåsjö, som påvisade att det
beslut som fattades den 21 september detta år
var missvisande.

Granskar vi det protokoll, som ordförande
här vill åberopa, gäller det en helt annan för-
ening, nämligen Boteåortens
Hästavelsförening. Det beslut som fattades
den 21 september om överlåtelse av travda-

garna gäller Ådalens Travsällskap. Då frågan beslöts gällde
för övrigt kallelsen, som var utannonserad i tidningspressen,
om medlemskap i Ådalens Travsällskap.

Detta var en helt annan fråga, som jag ansåg vara på sin
plats, men då frågan skulle behandlas gällde det överlåtelsen
av travdagarna. Beslutet är inte i övereensstämmelse med
kallelsen och därför måste det anses sakna laglig grund.

Travkämpen Erik Sjöberg, Skansnäset, sade sig inte

CASPER ANDERSSON 
CHAMPION I HOTING 

19560403

SOLBERGSGUTTEN 
– RUNSY VANN STORLOPP
Några travtävlingar inom distriktet har inte
hållits under påskhelgen, men “de våra” var
med i Hoting och på Bergsåker och speciellt
på förstnämnda travovalen blev det stora
ramgångar.

Annandagens två nordsvenska storlopp resulterade i seg-
rar för 4-årige Solbergsgutten och Runsy. Den sistnämn-
da tog därmed hem  det 21-åriga vandringspriset i
Egnells memorial för alltid åt Stall Dynamo.

Påskpolkalen för varmblod på Åby blev en seger för
evigt unge Guy Spens.

Det traditionella isbanetravet i Hoting missgynnades
av tung bana och speciellt på annandagen dåligt väder.
Stor publik övervar dock tävlingarna och omsättningen
uppgick till sammanlagt 63 117 kr., därav 22 627 under
lördagen. Sammanlagda vinnarspelet kom upp i 3 112
medan 23 995 platsspelades. Jämthästarna tog för sig
rejält av segerpremierna och som hästägare fick intresse-
rade Johan Olofsson i Myckelåsen och Casper Andersson
i Hackås dubbelsegrar. Den sistnämnde blev för övrigt
tävlingarnas körsvenschampion med 8 poäng. Tätt efter
var emellertid Ruth Strömberg, Selånger och Einar
Jonsson, Brunflo som hade 7 poäng vardera.

SKARPA HUGG VID TRAVMÖTE 
PRESSMAN FICK RESPASS

LAPPSKOJ 
I HOTING 
195804

tt mindre gott intryck gjorde de samebröder, som lovat
ställa upp med sina renar i Hotingtravet, men som nu
inte ens gjorde ett försök i den vägen, trots att renarna

fraktats ner till banan och allt var klappat och klart för det
stort uppreklamerade renloppet. Av rapporterna från Hoting
att döma borde travarrangörerna ha hållit lite stramare tyglar
inte så mycket på renarna som på deras ägare. De 450 kro-
nor, som samerna fick ut i förskott för sin planerade medver-
kan lär nämligen avsevärt ha nedsatt konditionen på herrar
renägare.

Man kan inte se genom fingrarna med samernas uppträ-
dande i det här fallet. Här får de gratis uppehälle i tre – fyra
dagar och en stor summa pengar för att köra 500 meter med
sina renar.

Publiken strömmar till i massor – men bara för att finna
att samerna är oförmögna att köra sina renar.

Efter påskaftonens beklagansvärda fiasko hoppades man
naturligtvis att herrar renägare skulle ta sig samman till
annandagen och verkligen göra rätt för sig. Men inte heller
nu var man i stånd att köra sina renar.

Det var en beklaglig mentalitet, som dessa samer visade
prov på i Hoting i helgen, och travarrangörerna torde nog
tänka sig för både en och två gånger, innan de inlåter sig på
något ”samarbete” i den riktningen på nytt. Synd att dessa
samer visade sådan total brist på heders känsla – annars hade
renloppen kunnat bli en god reklam för alla parter. Nu blev
det ”lappskoj”.

E
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kunna erinra, att något beslut fattats om att Hotingtravet
skulle övergå till Boteåortens Hästavelsförening.

Jag har bevistat alla sammanträden, som Tåsjö
Hästavelsförening hållit och jag har ett gott minne, så jag vet
vad jag talar om. Det är inte nog med att vi ska skänka bort
travdagarna utan nu ska vi även skänka bort pengar. Jag
avstyrker förslaget!

Hemmansägaren Karl Eriksson, Skansnäset, undrade om
det verkligen är meningen att vi skall avstå från den enda fol-
kfest vi har inom kommunen.

Här byggs föreningshus och samlingslokaler för att ung-
domen ska trivas. Ska vi nu ta bort travet för ungdomarna.
Detta anser jag inte vara riktigt. Det är ett dåligt beslut. Det
är ju på ungdomen vi ska bygga framtiden, menade talaren
och avstyrkta förslaget om andelsteckning.

Hemmansägaren  J. Alexandersson, Karbäcken tyckte att
det blandades in för mycket politik. Vi har satsat pengar på
travet så länge vi tagit riskerna. Det talas om att 90 procent
av folket i Tåsjö vill ha kvar travet. Det är inte dessa som
bestämmer utan det är medlemmarna i Tåsjö Hästavelsföre-
ning som bestämmer. Ordföranden Nordin sade, att sekretera-
re Sörensson  i travförbundet sagt, att Tåsjö kommer att
mista travdagarna. Sedan  fortsatte hemmansägaren Karl
Eriksson, som undrade hur det blir med utdelning från Åda-
lens Travsällskap.Tror ni vi kan behålla ungdomarna efter ett
sådant beslut, sade han.

Ordförande Nordin sade, att det blir en good will på 15
procent vi får på behållningen på Ådalens Travsällskap.

Hemmansägaren Sven Norlin sade, att 1955 var det
meningen att lägga ned Hotingstravet.

Då förslog jag att bilda en travklubb. Vid samtal med
sekreterare Sörensson, talade han om, att vi kunde få överta
travdagarna. Något beslut om travklubb blev det inte då.
Travet fortsatte i föreningens namn och jag tror mig veta, att
nettot inte blev så dåligt.

Sedan dessa talare yttrat sig framförde ordföranden åter
styrelsens förslag om andelsteckningen. Det blev ett övervä-
gande nejsvar. Därmed nåddes också kulmen på sammanträ-
det, då ordförande påfordrade, att icke andelsägare skulle
avlägsna sig under det propositionen på nytt skulle fram-
föras. Även Nya Norrlands representant fick gå ut.
Andelsägarna hade nu att svara ja eller nej. Då ordföranden
såg, att nejrösterna var övervägande begärdes votering. Den
skulle verkställas med slutna sedlar, där en andel motsvarade
en röst. Efter detta fick icke-andelsägare åter inträda.

Röstningen utföll med 40 röster för avslag på styrelsens
förslag. Det var 28 andelsägare som röstade. 35 röster avgavs
för styrelsens förslag. Under sammanträdet var en bandupp-
tagare inmonerad, vilket kom att påtalas under sammanträdet,
då det ansågs omotiverat, att använda sig av en sådan anord-
ning. Därigenom kanske många talare drog sig för att yttra
sig i frågan.

NN 19640331
Sällan har Hoting upplevt sådan folkfest som
den här påskhelgen. Årets Hotingtrav slog
många rekord. Endast totorekordet överlevde
tidigare bästa noteringar. Gladast av alla de
glada travbesökarna var 15 årige Sven Olof
Lindman, som blev vinnare av årets utlottning-
shäst, värd åtskilliga tusenlappar.

15 årige Sven Olof Lindman som hade turen att vinna den
häst han och pappan Einar så förälskat sig i under travdagar-
na. Hade tänkt försöka köpa den – men vann den själv.

Att vinna en häst är inte så vanligt men det gjorde 15
årige Sven Olof Lindman, Brattbäcken, vid ett lotteri på
Hotingtravet under helgen.

Här ses den lycklige vinnaren med Hingsten som fölet efter
Bausgutt.

15ÅRIG GRABB VANN DRÖMHÄSTEN I HOTING
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19571030.
å det kan hava sitt intresse att höra sanningen om det
numera riksbekanta travet på Hotingsjön anhålles
härmed vördsamt om plats i Eder ärade tidning för

nedanskrivna.
Redan år 1949 hade styrelsen för Tåsjö Hästavelsförening

stora betänkligheter med att anordna trav på Hotingsjön på
grund av de dåliga isförhållanden som blivit en följd av sjö-
regleringarna. Travet kördes emellertid men gick med förlust.
För att söka gardera sig för förluster beslöts att anordna ett
lotteri till kommande år med ett treårigt sto som vinst.  Detta
gick så pass bra, varför vi fortsatte med lotteriet påföljande 7
år med en vinst på runt tal 1 500 kronor per år. Den samman-
lagda genomsnittliga årsvinsten på travet och lotteriet har
under de senaste 10 åren varit  2 591 kronor. År 1954 beslöt
föreningen, sedan underrättelse om att ett landbanetrav skulle
startas i Sandslån / Dannero, numera Ådalens travbana/ att på
något sätt få en anslutning där, emot att vi avstodo våra toto-
dagar och erhöll ersättning för den godwill vi genom vårt
trav medverkat till  inom Ångermanland. Vi vände oss till
Boteåortens hästavelsförening, som då hade hand om travets
därstädes. 

Det hade emellertid redan då uppstått en skism mellan
nämnda förening och hästägarna i Ådalen varför frågan om
byggandet av landbana blev satt på framtiden. När så i år, då
någon uppbyggandet av landbana blev satt på framtiden.  När
så i år, då någon uppgörelse med Boteåorten ej kunde komma
till stånd, hästägarna beslöto att ej längre starta på isbana,
och Nylandstravet inställdes, blev frågan om  byggande av
landbanan åter aktuell. Hästägarna ville ej  längre riskera sina
hästar på den stöpis, som enligt utsago blivit legio sedan
regleringarna kommit till stånd. När nu hästägareföreningen
kontaktade oss för att höra huru vi ställde oss till en samman-
slutning i bildande av Ådalens Travsällskap, beslöts att sända
ett par representanter/ undertecknad och George Hopstadius /
till sällskapets konstituerade sammanträde. Vid detta beslöt
sällskapet att avstå  15% på sitt årliga netto till vår förening
samt att föreningen skulle hava rätt att få en ledamot i säll-
skapets styrelse. Vi förbehöll dock att Centralförbundet ev.
Lantbruksstyrelsen skulle godkänna överenskommelsen. Vid
sammanträde med föreningen härom den 21/9 beslöts att
upphöra med travet.

För att få en insyn i handlandet mellan Ådalens
Travsällskap och AB Ådalens travbana, vilka organisationer
till största delen består av samma personer, har föreningens
styrelse ansett det vara en försiktighetsåtgärd att teckna aktier
i Travbanan, vilket avslogs av stämman den 26/10.

Styrelsen har i ett flertal år med verkligt intresse sökt
sköta föreningens angelägenheter till det bästa och kan ej
annat än beklaga att en del oansvariga medlemmar velat stäl-
la föreningens ekonomi på spel för att få stå som anordnare
av, som det så vackert heter, ortens största folkfest. Är  ej
gränsmötet i Rörström största folkfesten längre?

En travbana på land byggs ej så fort, särskilt när intresse
motsättningar uppstå. Det är därför det av Norlin ansedda
”gamla” protokollet finns till. Det visar dock att styrelsen
även då var ute i tid och inom en snar framtid visar det sig
nog, att styrelsen, som för övrigt av Sven Norlin uppmanats
ställa sina platser till förfogande, haft rätt och verkligen arbe-
tat för föreningens framtida bestånd. Föreningens stadga enli-
ga ändamål är ej att anordna nöjen och folkfeser, som till på

köpet äro ytterst riskfyllda. En sak som Sven Norlin, med sitt
sinne för undvikande av konkreta belysningar, bör komma
ihåg är att ej förvränga sanningar till  halvsanningar. Att jag
enligt ÖP sagt att travet i år gick med vinst tack vare bilstop-
pet är också en förvrängning av sanningen. Vad jag sade till
ÖP:s, av Sven Norlin hitskickade intervjuare vari att indirekt
hade vi så galet det än låter, bland annat bilstoppet att tacka
för att vi fick så mycket folk på travet. Förklarningen härtill
är att när propositionerna voro tryckta och redan utsänds till
hästägarna och bilstoppet fortfarande ej hävts, grubblade jag
på huru i all världen vi skulle få något folk på travet. Jag
kontaktade då travkommittén, som bestod av undertecknad,
Sven Norlin och Bertil Persson, för att höra om vi ej skulle
försöka få hit några varmblod och köra ett varmblods lopp,
som kanske kunde locka fram folket. När jag då sade att vi
måste nog räkna med avsevärt högre priser i ett sådant lopp,
ställde sig Norlin tveksam, men jag fick dock hans medgi-
vande att försöka. Sedan var det att taga reda på vilka varm-
blod vi kunde få hit och utarbeta lämplig proposition efter
hästarnas penningbelastningar och tider osv. samt utverka
tillstånd hos Centralförbundet och Lantbruksstyrelsen. Vi
satte varmblods loppet sist båda dagarna, vi körde, och tack
vare detta behöll vi publiken, i vatten och issörja, hela tiden,
vilket ej hänt förut. Innan våra tävlingar började upphävdes
ju bilstoppet, men det var indirekt detta, som gjorde att vi
fick till ett varmblods lopp, som intresserade publiken så
mycket, att den  stannade till slutet. En ej så liten, bidragande
orsak var också att Nylandstravet var inställt, varför vi hade
deltagande av många hästar från Ådalen.

Beträffande bidragen till hingsthållningen och betet kan
jag emot Sven Norlins påstående försäkra, att de myndighe-
ter, som handhar tilldelningen av dessa, med tillfredsställelse
torde se att vi frångått travet.

De minst sagt fula rykten, som utspritts, att här varit ett
mullvadsarbete, en kupp och en affär under bordet torde väl
så småningom återfalla på de, som satt igång dem, och
beträffande Sven Norlins ovederhäftiga uppträdande i denna
för honom så riks viktiga fråga, får han ett mycket dåligt
betyg för sin sanningsenlighet. Han talar om sabotage mot
90% av Tåsjö befolkning. Från räknat Hotingborna, som
förut visat sin likgiltighet men nu fått ett levande intresse för
travet, påstår jag att 90% av Tåsjöborna sakna intresse för
Hotingtravet.

Jag vill till slut poängtera, att Tåsjö Hästavelsförening är
en enskild ekonomisk förening, som allmänheten ej har att
befatta sig med, varför Sven Norlin bör komma med sina
klander mot styrelsen vid sammanträdena och ej såsom nu
skriva en massa grundlös smörja i tidningarna.

Att vi farit runt till medlemmarna och givit dem felaktiga
informationer är också lögn. Ställ oss öga mot öga mot den
som sagt detta, få vi höra vad han då säger .

Brattbäcken den 30 oktober 1957
Erik Nordin

BREV SKRIVET AV ERIK NORDIN

D
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195804Hoting (VA)
Snön dalade så sakta ner över banan då
Hotingtravet inleddes på påskaftonen. Cirka 2
5000 personer hade mött upp och trots att det
var ett par grader varmt behövde mani år inte
riskera att bli blöt om fötterna, som så många
gånger förr om åren. Men så går ju också
tävlingarna i år på en ny bana.

På toton omsattes totalt 49 564 kr. varav på vinnare 31 339
kr och på plats 18 225 kr. Dessa summor gäller de sju första
loppen. Åttonde (sista )loppet måste köras om på annanda-
gen, då protester inlämnades sedan loppet avverkats på grund
av att häst nr 12 och 13, Dickson och Jesse Owens, stod kvar
när hela fältet körde iväg. Detta berodde på att Amatör
befann sig längre bort och höll på att ”uppkäkas”. Han skulle
ha stått 20 meter framför Dickson och Jesse Owens.

Huvudstarten hade klartecken från understarterna att det var
klart för start, varför kopplet kunder sändas iväg. Amatörs
kusk -  som ej stod på plats – kom med full fart och hindrade
då dessa två hästar som på något sätt blev paralyserade av
det skedda och ej kom iväg.  

De övriga hästarna var på väg runt banan, varför de två
fick flytta på sig då fältet kom på upploppet. Senator Crispin
var den förste över mållinjen efter ett spännande lopp.

Efter avverkat lopp började publiken att rusa över banan
till tribunen för att få klarhet hur det skulle bli med de insat-
ser som gjorts på 12 och 13. Återbetalning fordrades av en
del, andra hade fått in sina hästar och var nöjda. Sedan mål-
domarnämnden behandlat ärendet meddelades det att loppet
skulle köras om på annandagen och de insatser som gjorts
återbetalades i toton. Många hade dock kastat sina kvitton…

Det med spänning emotsedda renloppet, kunde tyvärr ej
ske på lördagen, utan lapparna hade meddelat att de skulle
göra ett försök på annandagen före travets början. Renarna
fanns dock till påseende i en inhägnad i närheten av travplat-
sen.

1957
Vid Tåsjö hästavelsförenings extra stämma på
lördagen hade medlemmarna mött upp syn-
nerligen talrikt. Dessutom hade en hel del
övriga intresserade infunnit sig. En del ortstid-
ningar hade på lördagen inne en artikel om
Hotingtravet och nämnde i samband härmed,
att travets vara eller inte vara skulle avgöras
vid detta möte. Nu var ju stämman utlyst för
ett helt annat ärende, och någon ändring av
föregående stämmas beslut kunde det inte bli
frågan om.

Som bekant beslöt Tåsjö hästavelsförening vid extra stäm-
ma den 21 september att nedlägga Hotingtravet. Styrelsen
hade dessförinnan överenskommit med Ådalens travsäll-
skap om överlåtelse av travdagarna. Som ersättning för den
goodwill Tåsjö hästavelsförening skaffat travsporten, skulle
ersättning utgå med 15 procent av Dannerotravets nettoin-
komst.

Överenskommelsen hade träffats med reservation för att
Tåsjö hästavelsförenings extra stämma och Svenska trav-
sportens centalförbund godkände densamma. Beslutet den
21 september hade emellertid väckt opposition bland en del

medlemmar och kanske framför allt hos en del enskilda
och vissa organisationer som haft ekonomisk vining av tra-
vet.

Vid fattandet av beslutet har stämman ansett sig höra
till föreningens bästa och härvid ansågs den träffade över-
enskommelsen som mest gynnsam.

Vid lördagens stämma skulle medlemmarna ta ställning
till styrelsens förslag om att teckna aktier för 7 500 kronor.
I AB Ådalens travbana. Styrelsen hade sett det angeläget
att få insyn i AB Ådalens travbanans mellanhavande med
Ådalens travsällskap. Genom att teckna aktier skulle Tåsjö
hästavelsförening få en ledamot i travbanans styrelse.
Diskussionen under mötet kom till stor del att röra sig om
det tidigare fattade beslutet om Hotingtravets nedläggning,
och härvid kom både politik, landsbygdens avfolkning och
andra saker in i bilden.

Vid beslut i frågan om tecknandet av aktier ställdes pro-
position mellan styrelsens förslag och Sven Norlins förslag,
vilket sistnämnda innebar att föreningen ej skulle teckna
aktier i Ådalens travbana.  Vid omröstningen, som till sist
förtogs med slutna sedlar, vann Sven Norlins förslag med
40 röster mot 35 för styrelsens förslag.

Vid mötet närvarade som representanter för Ådalens
travsällskap och AB Ådalens travbana herr Fritz Nylén,
Nils Jernberg och Allan Nylén, som lämnade en redogörel-
se för hur arbetet med det kommande landbanetravet avan-
cerar.

TÅSJÖ HÄSTAVELSFÖRENING TACKAR NEJ 
TILL AKTIER I AB ÅDALENS TRAVBANA 

STARTMISSÖDE FÖRSTÖRDE ETT AV PÅSKAFTONSLOPPEN

PUBLIKEN STORMADE BANAN 
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TOTON HADE SVÅRT
KLARA INVASIONEN 
195804Hoting (VA)
Hotingtravet är utan tvivel den verkliga folk-

festen i västra Ångermanland även om det ett
tag såg ut som om det skulle inhiberas. Vi har
under påsken kunnat konstatera detta då
cirka 5 000 personer samlades på påsklörda-
gen och annandagen och omsatte totalt 114
704 kr varav på vinnare 71 064 och på plats 43
640 kr.

Det var ett rekord som det nybildade travsällskapet inte
vågat hoppats på då man inte räknat med en sådan anslut-
ning. Nu var man inte beredd att ta emot denna invasion
varför de provisoriska anläggningarna inte räckte till utan
det köades överallt, mest vid totohuset. Detta kommer dock
att ordans bättre till ett annat år har travsällskapet lovat.

Travbanans nya läge vid Björnholmen var idealiskt ur flera
synpunkter då främst genom att folkmassan kunde uppehål-
la sig på land och även så bilparkeringen som förut förorsa-
kat stor belastning på isen.

Det med spänning emotsedda renloppet som eventuellt
skulle gå av stapeln kom aldrig till stånd utan folket fick
nöja sig med att titta på renarna i en närbelägen inhägnad.
Lapparna fanns också på platsen men av okänd anledning
ställde de inte upp vilket var en besvikelse för många. I
synnerhet för en del som enbart sökt sig till travet för att få
se ett sådant lopp.

Tävlingarna blev under de båda dagarna lyckade frånsett
missödet i varmblodsloppet på lördagen  vilket är ursäktligt
då det finns många orutinerade personer vid fållorna. 

En som inte återkommer till Hotingtravet är den nu 16-
åriga Siva, ägare Nils Blank, Lövberga, som sedan sitt tredje
år gått på travbanorna i Tåsjö och nu lager kransades efter sitt
sista lopp. Siva som varit en av Blancks bästa travare och har
vunnit många segrar både i Östersund och Tåsjö.

Striden om silverpiskan blev hård in i det sista mellan
K. Helberg och A. Vikander, då båda kuskarna hade 13
poäng vardera men Vikander vann den därför att han hade
två andra placeringar mot Helbergs en.

Till konungen  
Brev skrivet av Sven Norlin 1965
Västra Ångermanlands Travsällskap, har som ändamål att
väcka och utbreda intresset för hästen i sport och arbete och i
detta syfte anordna travtävlingar för att därigenom aktivt
stödja hästavel och uppfödning.

Sällskapets syfte är att hålla hästbeståndet för skogsbruket
på en tillfredsställande nivå ävensom att verka för att motver-
ka bygdens avfolkning.

Sällskapets tävlingar anordnas i överensstämmelse med
Svenska Travsportens Centralförbunds Reglemente och är
inriktat på, att genom tillhandahållande av kontanta medel
främja hästavel inom regionen nordvästra Ångermanland.

Sällskapet ställer medel till de enskilda hästägares förfo-
gande, vilka önskar få sända sina ston till betäckning. 

Avsikten är, att netto på verksamheten vid travtävlingar
oavkortat skall gå till hästaveln befrämjande åtgärder. 

Under lång tid bedrevs travtävlingar i Tåsjö hästavels för-
enings regi på Tåsjön intill det att denna sjö blev föremål för
reglering för kraftändamål.

Tävlingarna förlades därefter till Hotingsjön varvid
Västra Ångermanlands Travsällskap bildades. Hotingsjön
reglerades år 1950. Därefter har alltid ett visst riskmoment
förelegat på grund av isens opålitlighet. Som exempel härpå
kan nämnas, att då våren 1961, 3 000 personer dagligen
besökte tävlingarna, varigenom kraftig sprickbilding uppstod
i anslutning till travbanan. En traktor, vilken frivilligt ställts
till förfogande för snöröjning m.m. sjönk genom isen men
kunde sedermera bärgas.

Sällskapet har hittills årligen arrangerat 2 tävlingsdagar,
och har därvid betalat de enskilda hästägarnas kostnader i
samband med tävlingarna.

Under senare år har det talats alltmer  högljutt om skogs-
brukets mekanisering och det är inte ägnat att förvåna om del
av den stora allmänheten bibringa den uppfattningen, att
praktiskt taget all hantering av skogsprodukter både inom
skogen och vid transport därifrån i fortsättningen kommer att
ske med maskiner av olika slag.

Man har sagt, att den trogna skogshästen inom en nära
framtid dragit sitt sista lass. Att detta tal är direkt felaktigt
och saknar varje reellt underlag, har dock gång på gång
under senaste år framförts från skogsbrukets egna företräda-
re, som i ansvarsställning har tvingats att närmare undersöka
skogsbrukets transportproblem.

Exempel kan anges på huru stora skogsbolag investerat
oerhörda belopp i maskinpark, som man trodde skulle överta-
ga hästens transportarbete, men åter efter dyrköpta erfarenhe-
ter ställt maskinerna åt sidan och mera aktivt startat egen häs-
tavel och hästuppfödning för att söka stimulera produktionen
av de hästar, som skogsbruket oundgängligen behöver. Under
senare tids skogliga debatter har framkommit, bl.a. i skogs-
veckan i Stockholm 1961, att en ökning av skogsuttaget med
50 % under 1960 talet i förhållande till 1950 talet erfordras
för att täcka industrins, och som en följd därav, exportens
behov.

Detta medför stora arbetsmarknadsproblem, och genom-
förandet är till stor del beroende av tillgången av skogshästar
och körare. Nedanstående tablå torde ge en uppfattning om
dels den arbetsvolym, som åvilar hästen inom skogsbruket,
och dels hästbeståndets utveckling inom landet.

Transport av virke
Med häst till flottled.
Transportv.   Medeltransportavst. Årl. tranportvol.     Kostnad
25,8 milj. T 0,78 km 20,4 milj t/km 144,8 Mkr
Motsvarande uppgifter för traktor.
Transportv.  Medeltransportavst. Årl. transportvol.    Kostnad
10,4 milj. T 2,2 km 22,6 milj t/km 56,2 Mkr
Hästbeståndets utveckling.
600 000 1945
400 000 1950
300 000 1955
200 000 1960
100 000 1965
Önskemålet för sällskapet är att erhålla medel till en landba-
na. Skogsbolagen och representanter för privat näringsliv på
orten har visat stort intresse för projektet och förklarat sig
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villiga, att på största möjliga sätt ställa sig till förfogande vid
genomförandet av planerna.
Preliminära förhandlingar har förts med Svenska Cellulosa

AB beträffande mark för anläggningen, varvid framkommit
att de komma att ställa erforderlig mark till förfogande.
Varje år hålles ett så kallat gränsmöte i Rörström cirka 6 km
från Hoting. Avsikten är att delvis i samband med detta
kunna anordna tävlingar på landbana, vilka skulle draga folk
till bygden och befrämja turistnäringen och bygdens övriga
näringsliv.
Riksdagen beslöt år 1923 att införa totalisatorn i vårt land

för att ge hästaveln nödvändigt stöd. Det sades då klart ifrån
att totomedlen skulle gå till angivet ändamål.
Man konstaterar att varje gång en ändring av totalisator med-
lens redovisning genomförts, så  har det ursprungliga motivet
för dess införande år 1923 från hästansvarigt håll starkt
understrukits utan starkare gehör. De en gång således gjorda
utfästelserna gentemot hästaveln har icke uppfyllts.
Statens inkomst från totalisatorn uppgick år 1960 till 55 mil-
lioner kronor.
Vad angår finansierandet av anläggningen märkes först det
stora intresse, som visas av bygdens befolkning i vad det gäl-
ler frivillig arbetskraft och övriga ansträngningar på frivillig-
hetens väg. Omfattning härav framgår av finansieringsplanen
i bil. 1.
Såsom nämnda finansieringsplan utvisar, föreslå emellertid
icke de angivna utvägarna för uppdrivande av erforderliga
medel. Med hänsyn till värdet för bygden av en landbana, ter
det sig naturligt att till kostnaderna för den åsyftade anlägg-
ningen även utgår bidrag av vattenreglerings avgifter som
inbetalts för regleringsföretag inom bygden. Med mindre så
sker torde anläggningen icke komma till stånd. Beträffande
frågan om vilka medel av detta slag som kunna tagas i
anspråk, är att märka, att den största delen av det vatten-
system som finnes inom förvarande region är föremål för
reglering.
Under åberopande av det anförda för klubben i underdånig-
het anhålla om bidrag om vattenreglerings avgifter till täck-
ande av kostnaderna för uppförande av en travbana, belägen i
enlighet med vad som framgår av bifogade skisser, med 100
000:- kronor.
Vid avgörande över denna framställning, bör enligt sällska-
pets mening, även tagas i beaktande, att det är oförtybart att
ett vidgat intresse för den nordsvenska hästens bevarande
inom bygden kommer att bli följden av en anläggning av här
ifrågavarande slag. Det stigande intresset för hästen som
hobby torde också avspegla ett behov av motvikt.
Genom det tillämnade travbanebygget skulle Hotings sam-
hälle inom Tåsjö kommun tillföras ett trevligt område, som
vid sidan av travverksamheten skulle kunna användas även
för andra mål såsom utställningar och idrottsträning.
Underdånigast
Västra Ångermanlands Travsällskap

Sven Norlin
Ordförande

Kostnader för anläggande av travbana i Hoting.
Marklösen 8.000:-
Röjning och planering 65.000 m2 á 0,10 6.500:-
Röjning för banan  20.000 m2 á 0,50 10.000:-
Isoleringslager 10.000 m3 á 6:- 60.000:-
Bärlager  4.000 m3 á 12:- 48.000:-
Slitlager  3.000 m3 á 12:- 36.000:-
Diken  3.000 m3 á  9:- 27.000:-
Släntjustering  4.000 m2 á 0,50 2.000:-
Matjord  sådd  4.000 m2 á 1,50 6.000:-

Banjustering, vältning m.m 20.000 m2 á 1:- 20.000:-
Räcken  250 m á 15:- 3.500:-
Åskådar, stallplan, parkering  5.000 m2 á 5:- 25.000:-
Flyttning av byggn. grundl. 45.000:-

297.000:-
Oförutsett m.m. 33.000:-

330.000:-

TRAVETS VILDA
VÄSTERN 

HÄMTAT UT TRAVET IDAG 1966-67
Men i Hoting hoppas man att det tävlats på
isen för sista gången. Siktet är inställt på en
landbana. Mark finns på hand men ännu
inte tillräckligt med pengar. Hoppet står till
medel från sjöregleringen.
Hotingsjön är numera korttidsreglerad, dvs. nivån höjs
och sänks varje dygn. Problemet blir sprickbildningar i
isen och svårigheter att få den att hålla för fordon. Visar
den pågående utredningen att istravet nu inte kan köras i
samma utsträckning som före regleringen är möjligheter-
na till bidrag stora.

Travet i trakten har tradition. Redan på 1920 talet
körde bönderna ikapp på Tåsjön under tävlingsmässiga
förhållanden. På den tiden hade man användning av häs-
ten som bruksdjur. Nu är den på väg att försvinna ur tim-
merskogen, traktorn tränger ut hästarna med hovskägg
mer och mer. Fast hästen som hobby är inte dumt det
heller och det börjar bli gott om travare i bygden.

Djuren är inget dåligt sällskap, tänk vad mycken synd
dom kan hindra människan ifrån. Visdomsord, eller hur?
Och den som präntat dem är Sven Norlin, 45, hemmansä-
gare från Tåsjö och den drivande kraften bakom
Hotingtravet.

Flyger och far.
Norlin har sysslat med det mesta och odlar för tillfället
potatis i stor skala. Vid sidan om travet är flygning det
stora intresset och den före detta frisören och mästerbrot-
taren har redan röjt för eget fält. 

Målet för Västra Ångermanlands Travsällskap är inte
bara en bana på landbacken. Alla längtar till gamla tider.

Charmen och gemytet från Hoting förr om åren är
borta. Det tycker kuskar och hästägare som alltid drog
till Hoting vid påsktiden för att träffas, trivas, göra häs-
taffärer och kanske en liten stöt på toton.

Arrangörerna betalade uppehälle för en man till varje
häst som kom och lämnade dessutom 50 kronor i fraktbi-
drag. I stället var prissumman låga. Men travförbundet sa
stopp: Det är att kringgå bestämmelserna, hästarnas start-
prissummor blir inte belastade för mat och husrum.
Numera får vinnarna i de högsta loppen 700 riksdaler.
Men man tänker på tider då det kördes om någon hund-
ring och ”travtokar” som var utan egen häst lånade en
över Hotingtravet för att få äta och må gott.

Det är inge´ roligt längre, suckar Norlin. Vi måste
försöka få tillstånd att sänka priserna och återinföra natu-
raförmånerna, annars är det snart ingen som vill åka hit.
Travet i dag är inte storindustri överallt. Inte i Hoting!
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BJÄRNE ENGHOLM
et skulle bli en stor dag i en ung pojkes liv!
Första besöket på istravet i Hoting. Kanske var man
fem – sex år, så det kan ha varit 1949-1950 eller åren

närmast efter 1950, när jag skulle få följa pappa på travet.
Vi gick ut till vägen för att ta den extrabuss som skulle gå

upp till Hoting. Det var flera som stod och väntade, när vi
kom till korsningen vid gamla Jansjövägen. Bussen kom,
men den stora dagen slutade inte som planerat. Bussen var
fullsatt till sista ståplats, så vi kom inte med.

Det där med trav blev sedan inte av. Det blev att följa
kampen på is ovalen genom tidningarna, i det här fallet Nya
Norrland, Västernorrlands Allehanda och Nord Sverige.

Länsbyte och slå samman kommuner var inte så utbrett
den här tiden.

Många år senare åkte jag själv bil till Hoting för att besö-
ka travet, som man hade hört och sett så mycket om. 

Jag vill minnas att vägen ned till sjön gick via dagens
Stationsgata.

Det började vara lite vatten i kanterna där man åkte ut för
att parkera. Blev kvar ett tag innan det blev hemresa. Att ta
sig från isen och till fast mark, hade under de timmar tävling-
arna på gått blivit allt besvärligare. Men upp kom jag, och
regleringarna började sätta stopp för istravet, det omtalade.
Skam den som ger sig brukar det heta.

Landbana för trav planeras i Hoting var en tidningsrubrik
jag minns. Det blev som bekant en bana på Andersnäset, en
med åren riktig travoas.

Ett av de första åren det skulle travas på Andersnäset var
inte vädrets makter med arrangörerna. Det  regnade mycket,
och allt eftersom dagen gick blev upploppet allt smalare.
Man riktigt såg hur bankanterna formligen rann bort mot
innerplan. Tävlingarna genomfördes helt som planerat.

Väl hemma igen (det här var före det mobila telenätets
allemans-pryl) ringde det i telefonen.

Tjeena det är från Expressen. Har du varit till Hoting?
Det pågår en travtävling där som fått avbrytas eftersom

travbanan runnit bort av allt regnande!
Jaså, svarade jag, skulle det ha hänt nu?
Visst surru, kan du hjälpa oss är det toppen…
Så fick jag stopp på rösten i andra änden, hämtade andan

och sade till killen i luren. Jag  kommer nyss därifrån, och
visst var det blött och besvärligt men alla lopp kördes och
tävlingarna är slut.

Säger du det, bra grej annars…
Det blev visst någon bild i kvällstidningen, som den här

tiden, här uppe, var riktiga kvällstidningar. Till Backe kom
dom med Sollefteåbussen vid halv sjutiden, och då troligen
ännu senare i Hoting.

Under årens lopp har man träffat många härliga männi-
skor i samband med Hotingtravet.

Den första man måste nämna i sammanhanget är Sven
Norlin. Behöver man skriva något om honom egentligen.
Hans sätt att vara, och uttrycka sig var något helt enastående.
Det verkade som om han inte såg några hinder i saker han
tog sig för. Allt gick att lösa.

En kusk och hästägare som gav stort intryck under åren
var Gustav Lennartsson. Lite tystlåten, klurig, när han skötte
sina hästar i stallet, ofta i stallet på höger sida i kurvan efter
målrakan. En hejare på att köra var han och mångårig cham-
pion i Hoting.

Något som jag förundrade mig över med Lennartsson
som kom från Umeå, var hur han kom med sina hästar till
Hoting.

Den lastbil som användes för transporten, och kanske
ibland för övernattning, skulle jag själv inte våga mig utanför
samhället med. Men för Gustav såg det alltid ut att fungera.
Blev det fel klarade han även av den saken.

Första mötet med ”hemflyttande” Algot Scott blev en
händelse som också sitter i minnet. Efter pensioneringen flyt-
tade legenden till Andersnäset, där hans fru hade sina rötter.

Sommarhatt, en cigarett i mungipan och hund i koppel,
kom Algot gående från banan, efter byvägen, på väg hem.
Stannade och undrade, om det var han som jag skulle träffa,
och visst var det så. Dialekten var inte den brukliga i områ-
det. Det blev en träff som varade länge, trots att Algot mena-
de att han hade bråttom.

Algot Scott hade mycket att berätta, inte med de stora
orden som hade förväntas av en mästerkusk som kunde trav
som en uppslagsbok, utan vardagligt, lättsamt och tacksamt.

En sak har varit lätt i samband med Hoting travet. Det är
kontakterna med ansvariga, Sven Olof Lindman, Sven
Boström, Sven Norlin, Harry Jonsson för att nämna några.

Ute på banan har man alltid känt sig välkommen, oavsett
om det varit stressigt inför en start eller om arbetet hopat sig
inför premiärerna.

Alla frivilliga timmar som lagts ned på banan och tävling-
arna går inte att räkna. När det drar ihop sig så ställer man
upp, så är det bara.

Trav i Hoting är inte bara trav, även om den senaste åren
inneburit stora förändringar på folks semestrande i samband
med travet, bjuder veckan på något speciellt.

Tidigare, före stressinförande i vardagen, låg hästfolk
med familjer hela veckan i Hoting. Campingen och de cam-
pingområden som var på Andersnäset var fulltecknade.

Ett nytt ”dragplåster” blev Leif ”Loket” Olssons kväll på
travet, som lockar folk som annars inte brukar ses på travba-
nan.

Det finns många härliga minnen, det här är några från den
familjära atmosfären kring Andernäset.

Bjärne Engholm 20070414
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SUNDSVALLSTIDNING 19760707
När regleringsföreningen dränkte isbanan
med tre decimeter vatten dagen före påsk-
travet på Hotingsjön 1967 blev Sven Norlin,
Gustav Nilsson och de andra hängivna hästen-
tusiasterna i Tåsjöbygden rent ut sagt förban-
nade. Travet fick inställas i sista stund och
gubbarna tog en roddbåt och for ut på det som
skulle föreställa travbana. Där i båten
bestämde dom: Nu bygger vi en landbana.

Och på den vägen är det. I år travar man på torra land för
10:e året. Första gången var det nätt och jämnt att det blev
något av. Banan var ogrusad. Det kördes på bara matjorden
och premiärdagen föregicks av 30 timmars ösregn.
Hästarna sjönk upp på halva benen i den blandning av jord
och vatten som skulle föreställa bana. Pengar finns depone-
rade. Om ni så sjunker till selarna så kör för fasen. Det
beskedet lämnade Sven Norlin tvehågsna kuskar. Och trav
blev det.  Programmet fullföljdes även om det var mera
fråga om en hippologisk variant på gyttjebrottning än om
trav.

Sven Norlin i Tåsjö, 56, kämpar på fortfarande. Det gör

Gustav Nilsson också. En sann traventusiast tar man inte
knäcken på i första taget. Sven är speaker numera och
Gustav är måldomare.

Samtal med kamera
Det var i  maj 1967 travgubbarna bestämde sig slutgiltigt
för banbygget. Då hade man kommit överens med markä-
garen på Andersnäset. Marken var någorlunda plan men
full med skog. Några ängslador fanns också. Problemet var
bara ett: det fattades pengar.

Handelsbanks kamrern i Hoting skakade på huvudet när
trav stollarna kom och ville låna 20 000 för markförvärvet.
Sånt påhitt en travbana i Hoting. Sven Norlin fick uppdra-
get att åka till Östersund och försöka beveka bilhandlaren
och travbasen Sven O. Persson.

Svennarna emellan lät det ungefär så här:
Vi hade tänkt bygga en travbana i Hoting.
Jaså?
Men vi har inga pengar till markförvärvet.
Hur mycket kostar det?
20 000:-.
Då går vi på Folkbanken och pratar med kamrern
Det samtalet med kamrern löste de första problemknu-

tarna. Sven Norlin for hem med 20 000i plånboken och
jobbet kunde sätta igång.

et blev en hektisk sommar i Hoting. Än i dag år
1967 ett sport tideräkningens hållpunkt för folket
däruppe. Man talar om året före och året efter det

banan byggdes. För det är något som koms ihåg.
Marken röjdes, stubbar drogs bort. Måldomar tornet  flot-

tades på sjön över till näset.
Vi var tokiga. Bestämma i maj och ha premiär i augusti

och allt jobbet på frivillig väg. Jag begriper inte att det gick
som det gick, säger Sven Norlin.

En hästägare med bandtraktor planade till bankroppen för
10 000 kronor på kredit och därmed var saken klar.
Premiären i augusti. 10 lopp blev det och trots den miserabla
blöt väder premiären kopplades ett trivselgrepp på både häs-
tägare och publik som man sedan inte har släppt. 

Både bandtraktor ägaren och Jämtlands Folkbank har fått
igen sina pengar vid det här laget. Hotingborna springer inte
och gnäller i trapporna på jakt efter bidrag och lån hos ATG och
STC. Halmstad och Hoting är de banor i Sverige som har den
stabilaste ekonomin. Vi har en slant på kant också, avslöjar
Sven Norlin.

Ett sånt tilltag
Medan årets premiärpublik börjar strömma till sitter Gustav

Nilsson och Sven Norlin i måldomar tornet och minns.
Strapatser och episoder. Första åren var det spartanskt ordnat.
En del av Tåsjö hästavels förenings gamla tillgångar i form
av måldomar torn och totobyggnad hade  räddats till fastlan-
det. Men det behövdes mera byggnader i takt med publikru-
scher. En lagård i Brattbäcken, som fanns hos Anders
Wikströms, köptes för 1 500 kronor, plockades där ner, stock
för stock och kördes till Andersnäset där flitiga frivilliga
byggde upp banans nuvarande centrumbyggnad. Där finns
serveringen på övervåningen och i bottenvåningen dansar
folket de kvällar hästarna vilar.

(Det fanns även ett tvåvåningshus hos Anders Wikströms,
det blev en dansloge i Brattbäcken 32 X 10meter).

Solängets gamla totobyggnad köptes på rot i Ö-vik. Ett
gäng friskusar från Tåsjöbygden for till  kusten och kapade
ned kåken med motorsågarnas hjälp.

Gud bevare mej ett sånt tilltag, säger Gustav Nilsson.

Olagligt följe
Vi plockade ut totomaskinerna och gick lös på huset med
sågarna.  Kapade kåken i sex ungefär lika stora delar och
sedan skulle vi hem med detta enorma brädlass.

Traktens trav tokiga åkarkår lejdes för transporten och

Gyttjebad
TRAVET TVINGADES UPP PÅ TORRA LAND 

GYTTJEBAD ÄNDÅ VID PREMIÄRTÄVLINGEN

En slant på kant – Olagligt följe
D
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lastningen gick bra. Men ekipagen blev för höga. Det var ett
i högsta grad olagligt följe som gav sig av västerut. Före for
ett gäng rödögda Tåsjömän och synade telefonledningarna.
Här och där måste man oanständigt nog med långa störar
lyfta teleledningarna för att få fram totolassen. Annars hade
halva Ångermanland blivit telefon löst den natten.

Bränn skiten.
Gustav Nilsson for hem i förväg och hade just dragit lakanen
över huvudet när en av chaufförerna ringde och omtalade att
det var stopp i Sollefteå.

Ja sa´åt karln att köra skiten ut på nån lägda och elda upp
alltihop. Därmed skulle bekymret vara förvandlat till aska!

Hur det var piggnade Gustav till och ryckte ut igen. De
sista milen blev strapats fyllda. Broarna var för dåliga och en
omväg på 15 mil måste lastbilarna göra för att kunna anlöpa
Andersnäset.

Här lastade vi av ett knippe trasigt virke från varje bil och
av detta skulle bli en totobyggnad. Nu står den här. Och jag
fattar än i dag inte riktigt hur vi bar oss åt, säger Gustav
Nilsson.

Alla svårigheter är till för att övervinnas. Och i år kan tra-
vsportens tillskyndare i Tåsjöbygden  med tillhörande omgiv-
ningar konstatera att av den primitiva början har blivit en
hyfsad anläggning som fortfarande lever mycket på det
folknära och enkla.

Stallplatserna var också ett bekymmer. Men med hjälp av
gamla lador, skänkt och köpt virke och ett oändligt antal fri-
villiga arbetstimmar har också den betydelsefulla detaljen

klarats av. Låt vara att en del besökare får husrum flera hund-
ra meter från banan, plats får dom i alla fall.

Vilka idealister.
Folket här uppe är otroliga. Man känner sig välkommen och
ingenting är omöjligt för dessa travets verkliga idealister!

Det betyget sätter Carl Prins, Gävle, veteran som dragit
till Hoting med två hästar för att uppleva den säregna gemen-
skapen igen. Det var några år sedan sist han var här.

Hit far man inte för pengarna. Hit åker vi alla för att tri-
vas och ha det bra. Prata häst, umgås med nya bekantskaper i
travets stora familj och känna att det här med travsport också
kan vara semester, konstaterar Carl Prins.

En som trivdes i stallbacks myllret första dagen för året
var Karl Arne Mattsson, Matfors. Trots sin ålder första gångs
besökare i Hoting och helt fascinerad av upplevelsen.

Här var det roligt, sa´ Karl Arne och drog vidare med
spånkärran i trängseln närmast badbryggan.

Lönande sympati.
Första gångs besökarna Johan Larsson, Hårga och Tord
Högman, Bervik, knöt fast 6-årige Greiunger i en stortall och
smällde i en färsk söm i en baksko.

Det är inte var dag man står i skogen och slår fast skorna.
Men det går bra det också. Och vilken stämning det är här.
Sade Johan Larsson innan han drog på sig kavajen och skyn-
dade till totoluckan för ett sympatispel på Greiunger. Ett spel
som lönade sig, Greingers Hoting debut slutade med seger
till 10 gånger pengarna.

VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA 19670802
Invigning med Åbys Algot Scott i sulkyn.
Hotings landtravbana är nu klar för invigning.
Det är en önskedröm som de styrande i Västra
Ångermanlands Travsällskap nu efter idogt
arbete och många års spekulationer kan se
förverkligas. Invigningsdagarna är den 12 – 13
augusti. Då kommer bland annat den från Åby
banan kände Algot Scott att medverka och köra
två lopp varje dag. Det blir två varmblods- och
åtta nordsvenska lopp.

Tåsjös ”Ponderosa” kan man kalla denna plats på Anders-
näset, där banan är belägen. Från banan har man till exempel
vatten alldeles inpå sig. Det går både att sommar och vinter-
fiska under tiden man väntar på pengar och lopp då
Hotingsjön mynnar ut i Hotingån, som flyter förbi. På andra
sidan landsvägen där volten är belägen bildas en stor vik,
Vangen kallad, och där finns stallar uppförda. Där kan hästar-
na få dels ett dopp och dels en välbehövlig simträning om så
önskas. Där är också härlig sandstrand. Här ges möjlighet till
fin avkoppling för alla hästvänner i Sverige. Det måste vara
underbart att åka till Hoting i samband med semester eller
annan ledighet och ta med häst och familj och ha det riktigt
skönt. Möjlighet till fiske i Hotingsjön och i andra närliggan-
de vatten kan ordnas och även den som önskar sig upp i
fjällvärlden har möjlighet till detta, antingen att åka själv
med egen bil eller med flyg, som nu börjat bli mer och mer
populärt.

BANAN 800  METER
Banan är 800  meter lång med doserade kurvor. Vid inköp av
marken visades det sig att en 1 000  meters banan ej gick att
ordna, varför långsidorna nu är 100 meter kortare.

KURS I HÄSTSKÖTSEL
Algot Scott från Åby banan kommer under en vecka före täv-
lingarna att anordna en kurs i hästskötsel.

Banan kommer att kunna disponeras GRATIS av alla häs-
tvänner i Sverige. Stallar, bad och volt är belägna på ena
sidan vägen vid Vangen och på andra sidan vägen finns trav-
banan.

Vi har tilldelats travdagar och vi vill fullfölja dessa, säger
Sven Norlin. Vi har varit runt om i bygden och undersökt ter-
räng med mera för att få ett lämpligt läge för en landbana.
Närmare idealet än nu kan ingen komma i hela Sverige.
Lugn, lantlig och avstressande natur med bad och tränings-
simning har visat sig vara bra för hästarna. 

Ekonomikst har vi också kunna ro det hela i hamn.
Byggnaderna är ju betalda sedan tidigare år och kommunen
har här satsat på ”rätt häst” när travsällskapet erhållit 10 000
kronor. Vidare har den ideella föreningen genom 100 kronors
andelar lyckats skrapa ihop 10 000 kronor. Många personliga
insatser har gjorts. Vill man något så kan man. De styrande
och även andra har genom en enorm energi och vilja lyckats
skapa något som kommer att gå till historien som ”Tåsjö
Ponderosa”. De verkliga eldsjälarna är i styrelsen ordförande
Sven Norlin, sekreterare Gustav Nilsson, kassör Stefan
Jansson, banchef Einar Johansson och stallchef Sven
Boström.

TÅSJÖS  PONDEROSA FÅR TRAVBANA 

s
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UR VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA, MÅNDAGEN DEN
14 augusti 1967-
Hoting (va)
Trots ett ihärdigt regnande, trots att publiken
stod till fotknölarna i lera och trots att kuskar-
na såg ut som lerstatyer efter loppen på lördag
var stämningen vid invigningen av Hotings nya
travbana den allra bästa.

Ordförande i Västra Ångermanlands Travsällskap Sven
Norlin slog an tonen redan i hälsningsanförandet, och när
han berättade om travtävlingarnas barndom i tåsjö på 20
–talet var det åtskilliga som fick dra på munnen.

Sedan 1946 har istävlingarna hållits i Hoting, men när
arrangörerna av de populära tävlingarna 1966 dagen före täv-
lingsdagen fick ro runt travbanan beroende på korttidsregler-
ingar beslöt man att ordna en landbana i Hoting.

På rekordtid har banan blivit så pass att man kunde hålla
invigningstävlingar nu under veckoslutet och det som kanske
är nu märkligare är att travsällskapet lyckats bygga anlägg-
ningen utan ett öres skuld. kommunen har anslagit 10.000 för

ändamålet och de största inbesparningarna har gjorts genom
de många frivilliga som ställt upp och arbetat kostnadsfritt.

Blomster i stora fång
Dessa harangerades vid invigningshögtidligheterna på lörda-
gen och blommor överräcktes till Einar och Kjell Johansson,
Sven Boström, Gustav Nilsson, Haldo Wikström och Hasse
Jakobsson för deras stora insatser vid banans byggande.

Från kommunens sida lyckönskades travsällskapet vid
invigningen av kommunalfullmäktiges ordförande rektor
Knut Johansson och fritidsnämndens ordförande Sven
Henriksson utlovade allt stöd från fritidsnämnden om sällska-
pet i framtiden vill utveckla anläggningen. från Hotings Lion
Club överräcktes en uppsättning tidtagur som invigningspre-
sent och Jämtlands travsällskap överlämnade blommor
genom fru Ann-Britt Wedin.

Honnörsflicka travvärdinna
Honnörsflickan 1967 Berit Dahlén korades till Hotingtravets
första travvärdinna och hon fick också den hedersamma upp-
giften att klippa det blågula bandet som spänts över banan
och de egentliga tävlingarna kunde börja.

GUNNAR JOHANSSON

REN LERVÄLLING VID 
PREMIÄREN PÅ HOTINGS TRAVBANA

Fritidsnämndens ordförande , Sven Henriksson, honorerar
från vänster: Kjell Johansson, Hasse Jakobsson, Haldo
Wikström, Einar Johansson, Sven Boström, Gustav Nilsson
och Sven Norlin, vid den nya banans invigning.  (Foto och
ägare: Håkan Hopstadius)

”Hästen Vitling körd av Bror Halvarsson får här beviset på
en inteckning i K. S. Näsströms hederspris”. Prisutdelare
Gustav Nilsson.

CIRKUS SCOTT PÅ
HOTINGTRAV 
VA PREMIÄRÅRET 19670814
Det är sparsamt med större evenemang i
Hoting, men under helgen hände en hel del.
Travbanan invigdes och dessutom kom ”Cirkus Scott” till
samhället. Det blev en uppvisning som sent kommer att
glömmas och även om publiken bara fick se ett Scott-num-

mer så räckte det för att Algot Scott, Åbys champion, skulle
bli travhelgens huvudfigur.

Honnörsflicka – travvärdinna.
Honnörsflickan 1967 Berit Dahlén korades till
Hotingtravets första travvärdinna och hon fick också den
hedersamma uppgiften att klippa det blågula bandet som
spänts över banan och de egentliga tävlingarna kunde börja.

Den här banan  kommer att vara till stor glädje för häs-
tägare och trav intresserade i området, säger Algot Scott.
Det behövs en reaktionsort för flera av storbanornas många



Jag minns...

TRANSPORT AV TOTOHUSET 
Av Lennart Nordin född 1953 Nedskrivet 20070515

n del av manskapet åkte redan ner till Ö-vik på fre-
dagskvällen för att börja med att såga, kapa och dela
totohuset. Resten av mannarna åkte ner tidigt, tidigt

på lördagsmorgonen.
Pappa Bengt hade 2 lastbilar, en 1 semitrailer och 1 pack-

bil från Nilsson & Söner (kördes av Lage Hagström från
Lövvik).

När mannarna och grabbarna 15-16 år, kom fram till Ö-
vik hade ingenting hänt med totohuset. Det stod kvar på sin
plats. Då gjorde inte vidare chaffören Nisse Nilsson från
Småland, (Bengts chafför), han klev fram och tog hand om
motorsågen, delade totohuset i 6 sektioner. Sen blev det last-
ning och stagning av totohuset på lastbilarna och trailer´n.
Resan började så hemåt. 

Innan manskapet åkte var det bestämt att de skulle försö-
ka vara hemma på söndagseftermiddagen, för fruarna,
mamma, hade lovat att fixa till mat till de sina gubbar och
grabbar. Men när kyrkklockorna slog 11.00 var de i Sollefteå
– så maten blev tyvärr endast ett minne, för inga dök upp här
hemma.

Resan fortsatte sen hemåt mot Hoting. När ekipagen
nådde Sandöbron var där en stor polisrazzia, men de brydde
sig inte om lasten utan körde före med ljusen påslagna för att
hjälpa till istället.

Under resans gång fanns det mycké elledningar och tele-
fonledningar som var för låga och var mycket nära vägen, då
dessa stora ekipagen skulle passera. Så en del av gubbarna,
fick springa före och även köra före, för att hålla upp led-
ningarna. Jag och Gunnar (bror) låg uppe på ett av lassen och
höll upp en hel del ledningar på det viset. Alla ting äro bra.

Det dök upp många problem efter vägen, broarna var
låga, vägarna dåliga och även de smala.

Vidare gick resan mot Hoting. Sandö – Sollefteå –
Hallstaberget – Österforse – Helgum, där blev det riktigt
stopp vid viadukten. Den var alldeles för låg, blev tvungen
att vända åter mot kraftverket i Österforse. Där efter vägen
prejades en stolpe ner av trailern, när den skulle svänga på ett
ställe.

Pappa gjorde inte vidare än att han ringde till kraftstatio-
nen i Österforse direkt och berättade situationen ”olyckan”
som hade skett.

De lovade fixa detta omgående och det allra bästa, de
skulle även stå för reparationen. Resan fortsatte mot
Nordantjäl, där var bron för låg. Diskussioner skedde om de
skulle släppa ur luft ur däcken, för då skulle man kanske
kunna fixa bron också. Men tji, ja, på lastbilarna skulle det
gå, men på trailern gick det inte. Ny omväg igen – resa via
Vängelsebyn – Backe – Miltallberget,  (skogsbilsvägen,

samma väg som idag).
Men i Backe hände mera saker. Packbilen från Nilsson &

Söner hade ledstängerna på sin bil men i viadukten i Backe,
kröktes dessa ledstänger, sned och krokiga blev dessa. De
användes till att ordna köerna framför toton. En till när man
skulle spela och en till när man skulle gå därifrån, 2 led allt-
så.

Vi åkte många omvägar för att klara lasten, cirka 15 mil i
bara omvägar, lite bräder gick åt på vägen men det mesta var
med hem till Hoting.

Jag, Gunnar och pappa Bengt var hemma i Lövvik (cirka
2 mil från Hoting) klockan 06.00 på måndagmorgonen.

Sen återstod uppbyggnaden av totohuset och mycket
mera som följer med när ett hus ska åter sättas ihop igen. 

Samma gubbar och grabbar fanns åter igen på plats då
detta skulle göras.  Orken var det inga problem med, alla
drog mot samma mål.

Ett nytt totohus skulle fixas, så snart som möjligt.
Lennart & Gunnar är sonson till Erik Nordin, som var

med och startade istravet tillsammans med Olle och Anders
Dahlsjö, Brattbäcken.

Pappa Bengt har varit bland annat banchef under åren
1970-1974 på travbanan. Var en av eldsjälarna till landtrav-
banans tillkomst.

stressade hästar och det här kan då vara den tillflykt som
behövs. 

Algot Scott –en av landets mest kända travtränare och
en av de absoluta främsta i den nordsvenska travcirkusen
var den som med hemmahästen Frejer fick göra invig-
ningsloppet. Det gjorde ekipaget i ensamt majestät och den
välkände Scott-gesten vid hälsningen för måldomaren blev
också den egentliga inledningen och premiären för landets
yngsta landbana.

Algot Scott var således helt belåten med banan och
med arrangemangen i Hoting. Det i var väl inte hans fel att

han inte fick någon
uppsittning i ett
verkligt lopp.
Den här gången
valde han dock
att följa före-
handen från
publikplats. Och
det var lugnare
så.

FREJER HÖLL STILEN
PREMIÄRÅRET  

NYA NORRLAND 19670814
Frejer höll stilen i en trivsammare andra
dag.
Det blev lite mer folk och fest över söndagens
tävlingar i Hoting. Det goda vädret var
givetvis orsaken. Folk stod och trängdes och
kronorna ramlade in lite jämnare i total-
isatorn.
Totalt stannade söndagens spel vid 61 401 kronor, vilket
alla torde vara nöjda med, utom dom skötte högtalaran-
läggningen till slut – god natt!!

Ett och annat intermezzo inträffade givetvis, men
inget som man skall hänga upp sig på. ”Sven” är dock
värd ett omnämnande efter diverse ingripanden.

Frejer var hästen för alla i helgen. Ann-Britt Wedin
körde in Hotinghästen till slut och alla var nöjda. NN:s
silverhäst blev belöningen för Frejer och Johansson.
Einar själv blev bäste kusk och erhöll en inteckning i
Hotings köpmäns vandringspris, som går till den som
först får 25 poäng vid Hotings travbana.

E
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DET ÄR EFTERBLIVET ATT
HA BARA ETT YRKE  
ÖP 19700710
SVEN NORLIN
Hoppjerka eller geni? Omdömena skiftar om
levnadskonstnären Sven Norlin i Tåsjö.

Hoppjerka eller geni? Båda omdömena används om mång-
frestaren och levnadskonstnären Sven Norlin, hemmansägare
i Tåsjö Östra.

Det är efterblivet att ha bara ett yrke. Livet är så kort,
man måste prova litet av varje, är hans egen kommentar. Och
han lever som han lär. Han har provat mer än de flesta och
oftast med uppmärksammade resultat. Hotingtravet av idag
är ett aktuellt exempel. På den punkten råder knappast någon
tvekan att hans okuvliga optimism räddade Hotingtravet
under de svåra åren från regleringsförstörda isar upp på land-
banan på Andersnäset och en ännu större succé.

Han har lämnat över ordförandejobbet för att inte hamna i
slentrian och för att få mera tid åt sitt nya yrke som getfar-
mare.

Längre än 3-4 år håller han ogärna på med samma sak.
Att han fortfarande efter sju år kör med potatisodling i stor
skala i Rossön kan ses som undantaget som bekräftar regeln.

Av de sammanlagt 40 ha han brukar går 10 ha åt till potati-
sen i genomsnitt per år. Att det blev Rossön förklaras av att
det ligger inom silurområdet och har stenfri jord i motsats till
Tåsjö där den steniga marken är svår att maskinodla.

På f.d. svärfarshemmanet i Tåsjö östra högt upp i berget
med milsvid utsikt över Tåsjödalen håller nu han och makan
Gertrud på att skapa en mönsteranläggning – Fjällsjö
Getfarm. Och intresset för getaveln har redan lett till en ny
ordförande post. Han är sedan några månader bas för Ånger-
manlands Getavelsförening.

Han går till verket utan hämningar och förutfattade
meningar liksom tidigare när han bland annat införde trall-
golv för kor i början av 1950 talet. Han var först i landet
enligt  en husdjursexpert ÖP talade med och som är villig att
geniförklara den orädde Tåsjöbonden av den anledningen att
han upprepade gånger med enkla medel infört förbättringar
och nått goda resultat som samtidigt  kommit andra till godo.

Norlins idéer hur en getfarm skall drivas lovar även att bli
något utöver det vanliga. Mjölkningsavdelningen med ett fif-
figt system av dörrar och slussar kan bli revolutionerande.
Getterna står i bekväm arbetshöjd och mjölkningen kan ske
snabbt och under mycket hygieniska former. Anläggningen är
av egen konstruktion och idén föddes efter ett Norge besök.

Jag var på studieresa i Norge där småbrukarna har ett väl-
digt gott stöd av staten. De har byggt ladugårdar för 90 000
– 100 000 kronor för getter men vi kom inte på ett enda stäl-

NYA NORRLAND 19690714
Gladaste vid Hotingtravet: Utan vekan
amatörkusken Sören Ritzén , Näsåker.

Sören debuterade som kusk vid fjolårets Hotingtrav och höll
sig då för det mesta i bakre delen av fälten – men: igår slog
det ordentligt.

Reminetta ett fyrårigt brunt sto, var inte alls uppmärk-
sammad hos spelarna i Andernäset – inte ens hos Sören
Ritzén själv! Men några vänner till Sören satsade två kronor
på honom – mest bara för att de kände honom. Den satsning-
en skulle visa sig bli den lyckosammades insatsen vid
Hotingtravet i går: Sören Ritzén ställde nämligen till med en
storskräll!!

53.17 blev segeroddset för Reminetta och i protokollet
benämns segern som överlägsen. Faktum är att Reminetta
fick göra hela loppet själv – visserligen hotade Torsina mot
slutet men i sina försök att nå upp Reminetta fick Torsina en
galopp som varade över mållinjen!

Turseger, kommenterade Sören Ritzén. Hade aldrig vågat
drömma  om det här.

Helt tur betonad kan dock segern inte vara. I lopp tre låg
Ritzéns Electrus länge trea men en målgalopp förstörde nya
prispengar….

Premiärdagens elva lopp präglades hela tiden av fina
odds. Det hela började med att stallchefen i Hoting – Blixt-
Einar Johansson – vann inledningsloppet.  Efter en kalasstart
kunde ”Blixt-Einar” bevaka i täten hela tiden med
Skarpiduna – striden var dock hela tiden hård  med Toftelyna
(Haldo Wikström). Båda ekipagen låg sida vid sida så gott
som hela loppet - med Skarpiduna centimetrarna före.

Damloppet kom igång efter två omstarter. Elsy Stadin
styrde Soltensy till en snabb ledning. Trots en klar ledning
klarade sig inte Elsy.

Något sämre kusk var utan tvekan Maj-Lis Skoglund men
det fanns mera ”häst” i Flygutt som vid ingången till upplop-
pet mycket bra utnyttjade en lucka mellan Soltensy och
Solofrej och på upploppet segrade sig fram till vinst.

Arvid Magnusson Östersund, blev premiärdagens lycko-
sammaste kusk (kör K.S.Näsströms hästar, Strömsund) Jan
Ivan Eriksson hade två segrar mot Magnussons enda  (Depty)
när bara två lopp återstod men i dessa kunde jämtkusken
styra fram Dals Pavin och Dean McKinney till säkra segrar.

GLADARE  KUSK ÄN  SÖREN RITZÉN 
FANNS INTE I HOTING 

s
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le där det var lättsamt ordnat för mjölkning – man gick in till
getterna och mjölkade.

Norlin åkte hem och funderade och den nu presenterade
lösningen har visat sig klaffa perfekt. Men det var ett litet
krux att se till att inte getterna kom bakvägen in i mjölk-
ningsslussen när en färdig mjölkad get släpptes ut. Alltid var
det någon som samtidigt hann få in huvudet och tog sig till-
baka. Lösningen blev att ordna så att getterna måste hoppa
ner en dryg meter. Enkelt och effektivt.

Vi kan mjölka fyra djur på en gång. För närvarande med
tre maskiner tar det en timme för en person att mjölka 80
getter och med ytterligare en maskin skulle tiden krympa ner
till 45 minuter, säger Norlin.

Getterna äter både sommar och vinter kraftfoder så myck-
et de hinner medan de mjölkas och skulle det inte bli tillräck-
ligt blandar vi kraftfoder med torrt hö.

Betet?
Vi har i sommarstängt 2 000 meter stängsel och vi ska
stänga ytterligare 1 500 meter senare i sommar. Det gör att
vi aldrig behöver valla getterna. Vi öppnar bara ladugårds-
dörrren så att de får gå ut i olika fållor. Vallarna närmast
ladugården används till bete. Hö kan man ju skörda på flera
kilometers håll och skulle det bli för litet bete i augusti – sep-
tember slår jag gamla vallar och lastar på vagnar som getter-
na får äta direkt ifrån utanför ladugården.

Getterna och fårens landskapsvårdande betydelse har
Fjällsjö kommun upptäckt och köper sedan flera år landskap-
svård av get och fårfarmare och betalar med att lämna ut
stängsel utan kostnad och med visst antal meter per djur.

En fördel med smådjuren är att de gillar lövskog. Med får
och getter slipper man nerbuskning av landskapet. De har
röjt upp nästan alla diken och getterna har konsumerat lövet
medan resten bränts.

Hur är ekonomin och hur ser framtiden ut ur ditt perspek-
tiv som ordförande i getavelsföreningen?

Min uppfattning är den att lönsamheten är större med get-
ter än med kor men att getterna kräver en betydligt större
arbetsinsats. Jag tror därför inte att antalet getter kommer att
öka så ohyggligt. Det passar för vissa och därför kommer de
alltid att finnas till ett visst antal, men dom kommer inte att
dominera och det blir aldrig risk för överproduktion. Det är
han övertygad om.

Norlin har nu hållit på i två år och besättningen är fortfa-

rande under uppbyggnad. Getterna är från Jämtland köpta
som killingar. Flertalet kollade första gången i februari i år.
Farmen har för närvarande ett 80 tal mjölkgetter plus ung
getter och bocken Jocke med sanenblod i ådrorna.

Apropå ekonomi: I Norge har man den uppfattningen att
det är förnuftigt att satsa på en familj som kan försörja sig
hemma på gården. Norrmännen är medvetna om vad det kos-
tar att sätta in en människa i beredskapsarbete. Därför anser
dom det billigare att rusta upp småbruken.

Här hemma satsar man stora belopp upp till halv miljo-
nen på en enda person istället för att göra flera stödinsatser
med mindre belopp. Tidigare har lantbruksnämnden i
Västernorrlands län vägrat allt stöd åt dem som vill hålla på
med jordbruk i västra Ångermanland. Det kan hända att det
blivit en ändring nu sedan den nya lantbruksdirektören tillträ-
de, säger Norlin. Ur ekonomisk synpunkt anser han även att
ett ”norrlandslager” upprättas i Stockholm och andra stor-
städer söderöver. Han har framfört tanken upprepade gånger,
senast vid getavelsföreningens årsmöte i våras. Meningen
med det är ett lager dit små jordbrukare i Norrland ska kunna
leverera sina produkter, norrlandsspecialiteter som mandelpo-
tatis, tunnbröd, getmese med mera där norrlänningen i för-
skingringen och alla andra med skall kunna handla direkt
från lagret utan ytterligare fördyrande mellanhänder. 

Det är något att satsa på. Den som gör det kommer att
lyckas, tror Norlin.

Du har jobbat med litet av varje. Många anser dig vara
något av an hoppjerka. Du har varit frisör, garvare bland
annat och som bonde provat med kor, sugguppfödning och
nu getter. När blir det dags för nästa byte?

Det är klart att det är ingenting bestämt, men jag trivs
med getterna. Livet är så kort, man måste prova litet av varje
och jag trivs med att prova litet av varje och det tänker jag
fortsätta med. Jag säger som zigenaren, jag köpte bil av. Han
skulle berömma bilen och tog fram besiktningsinstrumentet
för att understryka vilken fin bil det var. Men då fick jag se
att karlen hade instrumentet upp och ner. Vänd instrumentet
rätt åtminstone så du ser vad du läser sa jag. 

Ja det tror fan, då kan ju vem som helst läsa. Då är det
väl ingen sak.

Jag säger detsamma. Det är väl ingen sak att ha ett yrke.
Det är ju bara att köra på då, säger Norlin. Ett är definitivt
klart, att jordbrukarnas yrke är det bästa yrke som finns. Det
finns inget bättre. Det passar inte alla men mig passar det.

FEL HÄST VINNARE HÖGA
EFTERKRAV  
NYA NORRLAND 19710719
Hästarna Belo och Fjällvippa utkämpade en
hård upploppsstrid vid söndagens Hotingtrav.
Belo utropades som segrare. Men efter flera
minuter kom returbesked. Målfoto visade att
Fjällvippa var den rätta vinnaren!
Nu kom massor med spelare och reste krav på vinster. Sa
sig ha slängt bongar på Fjällvippa då Belo – som det visade
sig för tidigt – utropades till segrare. Krav restes på 5 000
kronor fast totalt endast 475 kronor spelats och bara två
bongar inlösts.

Det här intermezzot, som kommer att utredas närmare,
var den enda ”plumpen” i ett annars snyggt facit från årets
travyra i Hoting. Plump i protokollet. Fel segrare ropades

ut! Skyhöga krav följde.
En malört i all glädjen över publiktillslutning och högt

spel fick arrangörerna i lopp 5 där man var för snabba att
offentliggöra resultat i en hård upploppsstrid mellan
Fjällvippa och Belo. Utan att invänta målkamerans bild
utnämnde man Belo till segrare men ändrade sig flera
minuter efteråt sedan man studerat målbilden och utropades
Fjällvippa som segrare!

Med ens blommade ohederligheten fram och man fick
krav på hela 5 000 kronor av spelare som påstod sig ha
spelat Fjällvippa och slängt sina bongar.

Toton visade att det var spelat 475 kronor på hästen och
att endast två bongar var inlösta! Det fanns personer som
till och med reste krav på platspengarna. I den allmänna
”haussen” att komma över pengar.

Hur som helst med fel och rätt – alla som påstod sig
slängt bongarna fick lämna sina namn på en adresslista och
arrangörerna kommer att under måndagen kontakta central-
förbundet för rådfrågning.

s
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ÖP 19710717
Men för oss är det en riktig sjuka!
Semestertravet i Hoting är medicin för stressade
hästar. Och anledningen till den ständigt ökade
framgången för arrangemanget och Västra
Ångermanlands Travsällskap. Det är en vecka
av avkoppling varvad med träning, tävling och
stärkande simturer. Här har mången häst tagit
sitt första dopp. Och när hästarna trivs då är
alla på bra humör.

Hästarna stressar av sig i den här miljön. Det är därför så
många kommer hit att man lämnar banor  med bättre priser
och åker till Hoting anser hästkarlen Åke Dünesius,
Östersund medan han motionerar hingsten Koster.

Besöken ger ändå full valuta. Hästarna kommer i form,
blir snällare och blir lätt hanterligare, är hans erfarenhet.

Den delas av andra. Utanför stall nr 19 har Walter
Wickberg, Måläng och Sven Johansson, Timrå, träffats. De är
två troget återkommande deltagare vid tävlingarna.

Hotingtravet har blivit rena sjukan, säger Walter, 67. Dit
måste man och Sven instämmer och tillägger:

Ja, så fort man kommer hem börjar man planera för nästa
års Hotingbesök. För här trivs vi, här släpper hästarna loss
för banan är tydligen lagom lös och skonsam för hästarna,
dom hittar formen.

Det tals om att folk är så lata nu för tiden, men den lathe-
ten har inte nått Hoting. Det visar travet och alla som utan
ersättning offrar tid och ger Hotingtravet till vad det är, kon-
staterar Walter Wickberg som samtidigt märkt att konkurren-
sen blir hårdare. Numera kommer stjärnorna till Hotingtravet.

Han har makan med och barnbarnen Per och Ingegerd
fem och åtta år gamla och tillsammans huserar de i en gam-
mal timrad trivsam bakstuga och i stallet intill står deras
Tartvina som ännu letar efter formen.

Från Svenska travsportens centralförbund har tävlingen

besökts av herr Lars Lotelius, Nyköping. Han åker för närva-
rande runt till de olika banorna och har genomgång med
funktionärer. Ett av målen är att förseelser skall bedömas lika
på alla banor.

Första besöket i Hoting blev angenämt, anser han.
Det här är travsport till hundra procent. Vid andra banor

rör det sig mera om pengar.
Det är underbart att det finns ett sådant intresse för häst

och trav.
Lotelius har tittat på dom tekniska arrangemangen och

även hat genomgång med funktionärerna och betyget blev
mycket gott.

Funktionärerna är bra men det behövs en argare inskriv-
ningschef men startpersonalen får ett högt betyg, den är bätt-
re än till exempel på Östersundsbanan, anser Lotelius.

Rosor vart man än vänder sig. Ingen har något elakt att
säga. Det enda man tycks vara rädd för är att det allt större
antalet deltagare skall förstöra idyllen, den speciella char-
men.

Travsällskapets ordförande Sven Boström, 44, som efter
allt beröm han och hans kamrater fått ändå står med båda
benen på jorden. Han tror att tävlingsformen skall kunna
behållas och även förbättras. Möjligen kan det bli fråga om
att söka ytterligare tävlingsdag och köra tävling varannan dag
under en vecka. För att hålla på längre tid än en vecka finns
det ingen tanke på.

Om en begränsning av antalet hästar skulle bli aktuella
blir ”nollhästarna” de sista man tar bort, påstår Boström.
Hotingbanan skall vara en bana där man kan pröva nya oer-
farna hästar  i tävlingssammanhang, viktigt inte minst för de
lokala hästägarna.

Intresset från dom många frivilliga krafterna tycks hålla i
sig, och enligt Boström har intresset i år varit större än
någonsin tidigare.

I år har flera människor deltagit i arbetet och anledningen
till det är kanske den nya logen. Alla är tillmötesgående, för-
eningar, företag och privatpersoner hjälper till.

Håkan Hopstadius.

MEDICIN FÖR STRESSADE HÄSTAR

LT 19750712
Funnes inte alla dessa hjälpsamma personer vi
har till vår hjälp, då skulle det vara svårt att
genomföra Hotingtravet, säger travbossen
Sven Boström, Hoting, ordförande i travsäll-
skapet.
All personal som arbetar i och omkring banan ställer upp
helt gratis. Det är endast totopersonalen som får ekonomisk
ersättning för sina tjänster.

Många offrar en semester vecka för att vara med och
hjälpa till. Det är städpersonal, personal på de två server-
ingarna, biljettförsäljarna och banpersonal.

Tack vare dessa beredvilliga hjälpinsatser, kan
Hotingtravet fortsätta. Och det blir populärare för varje år!

1967 var premiäråret och sedan dess har verksamheten

vuxit succesivt. Travsällskapet består idag av ett hundratal
medlemmar och stallarna nyttjas året runt. Det är många i
området som skaffat sig egen häst som de tävlar med.

Banan skall vi ta itu med till hösten och därför kan jag
utlova att vi till nästa år får en betydligt bättre bana.
Travsällskapet har begärt bidrag från kommunen med 10
000 kronor och har också fått pengarna, berättar Sven
Boström.

Han är glad över att se att så många människor kommer
till travet. Omsättningsrekorden som i år sätts på löpande
band visar att Hotings travbana kommer att finnas kvar
många år till.

Under travveckan genomförs tre tävlingar. Man började
i söndags och avslutade med en tävling i går kväll.

Över 400 ekipage deltog i tävlingarna denna vecka och
nästkommande år räknar sällskapet med många fler.

VAD ÄR DET SOM KAN FÅ FOLK ATT OFFRA SEMESTER FÖR ATT FÅ TID ATT JOBBA? 

JO, HOTINGS TRAVBANA 
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ANN BRITT WEDIN
oting – mina minnen och upplevelser.
Vilken ära jag kände när Sven Olof Lindman ringde
mig och frågade om jag ville skriva ner mina minnen

och upplevelser under de massor av år jag åkte dit och jobba-
de. Det jag kommer att skriva nu är nog inte i kronologisk
ordning men vad gör det när minnena poppar upp och man
ser alla travdagar från minnet.

När det var dags för den årliga veckan hade vi på travet i
Östersund uppehåll, alla reste ju upp till det ställe som verkli-
gen tog emot alla och envar med öppna armar.

Att packa bilen med skrivmaskin, stencilpapper, miniräk-
nare, omräkningstabellen från STC, myggolja, vojlockar,
make och barn gjorde att resan dit upp började bra.

Att komma fram och leverera vojlockarna till tjejerna i
inskrivningen var ett kramande och välkomnande – att de all-
tid orkade vara så glada.

Sen blev det mat i ”restaurangen” innan måltornet evaku-
erades. Alla maskiner och papper på plats, möta personalen,
gå igenom strykningar, ja allt som behövdes göras inför täv-
lingarna.

Raden av täcken och hopen av pokaler gjorde att man
undrade, hur har lilla Hotingtravet klarat detta. Men med den
stab som fanns/finns så ställer sponsorerna naturligtvis upp
till 100%.

Mitt allra bästa minne är förstås när Einar Johansson ring-
de och frågade om jag ville köra Frejer i ett damlopp. Oj
tänkte jag, hur ska jag orka med den tunge och starka Frejer.

Men det loppet lades i slutet på dagen och innan dess
hade han startat 3 gånger tidigare så han var väl lite mör.

Alltnog jag, vann och det var en upplevelse. Av Algot
Scott fick jag mottaga priset, en tennvas och blommor.

Algot Scott var ju en oerhört stor profil på banan. När han
kom med käppen i sällskap då visste vi alla att när Algot står
som kurvkontrollant då kan man inte försöka sig på nåt som
inte är lovligt. Han pekade på käppen och förklarade för den
som ev. felat, att så här gör man inte. Alla hade respekt för
den mannen.

Sven Norlin minns jag som en speaker, som kunde, om
det var struligt i någon volt, ropa ut att om du NN inte skär-
per till dig då kommer vi aldrig att komma iväg. Han hade
också lite svårt ibland med de varmblodiga hästarnas namn,
men alla förstod vi vem han menade.

En annan person som jag minns är den man som i blåställ
levde upp under travveckan. Han bodde/bor en bit från banan
men jag tror att han var kvar på området hela tiden. Han kän-
des igen av alla och bjöds förstås på diverse drycker. Livet är
skönt om än bara för en vecka om år.

Ibland kunde jag och familjen stanna kvar under veckan
och bodde någon gång på Campingen, där var det livat värre,
men med en glad stämning. Ibland bodde vi på ett litet pen-
sionat mitt i Hoting, ett gult hus, små trevliga rum, en värdin-
na som brydde sej om att göra allt till belåtenhet. Frukost på
bricka eftersom man vaknade. Där blev man sittande i något
rum hos någon hästägare eller kusk, diskuterandes kvällens
tävlingar, läsande av resultatlistor etc. Många trevliga min-
nen.

Trogna gäster under alla år var Gustav Lennartsson med
familj, H. Roland  Andersson med familj. Dessa gentlemän
hade en hel buss med hästar med sig och travsnacket tog ald-
rig slut. Vilka hästägare och kuskar de var. Minerna flödar.

Hoting har under flera år besökts av kuskar som normalt
inte skulle åka dit.

Ett år åkte jag till Frösö flygplats och hämtade Thomas

och Staffan Nilsson. De skulle åka med i bilen och det var 15
mil trevligt prat. När vi sen var klara på kvällskvisten, ja då
ville inte killarna följa med tillbaka till Östersund. De hade
upptäckt den fina sammanhållningen mellan ägare/kuskar och
föredrog att sitta nere vid älven, prata, diskutera och kanske
ta sig en öl. Morgonen därpå fick de åka taxi till stan för flyg
hem till Halmstad och tävlingar.

Under tävlingarnas gång kunde man behöva uppsöka toa-
letten men att hinna med att gå över banan, till publikplats
och längst bort från tornet stå i kö, var otänkbart. Alltså fick
man få ut i det höga gräset för en kisspaus. Allt går när man
har roligt. 

Höjdpunkten under travets gång var när ”tanterna” kom
med smörgåsar, kaffe och dricka. Att smörgåsar kan smaka så
gott – ja det kan de hos travtanterna i Hoting.

En annan upplevelse var när de ryska kuskarna kom dit
och skulle köra lopp.Laila Karlsson och jag hade fått en
inbjudan att åka till Moskva och det var trevligt att bli bekant
med Tatiana Akilina, den enda damen i gänget. Henne träffa-
de vi igen i Ryssland. Hur det kändes för dem att köra inför
en publik som föga närmade sig de 10 -12 tusen personer de
var vana. Men allting är en upplevelse.

Ibland hände det att vi lurade kuskarna i nåt lopp att ”det
är ett varv kvar” trots att de passerade mållinjen. Någon
enstaka gick på detta, vilket roade publiken som ju inte hörde
vad vi lurat i dem, utan glada i hågen körde ett varv till.

Ja kära vänner, mina minnen kan skrivas ner på flera
sidor men slutar med dessa rader. Alla som har haft något
med Hotingtravet att göra minns säkert hur trevligt, gemytligt
och glatt det har känts varje travdag där uppe.

Jag minns inte säkert i hur många år jag jobbade hos Er
men det är åtskilliga. Jag arbetade ju på Östersundstravet i 39
år, 6 månader och 9 dagar så blev det förstås en hel del trav-
dagar tillbringade hos er.

Tack för att jag fick glädjen, dels att vara hos Er och dels
att få skriva ner lite av mina minnen och upplevelser.

Vänligen 
Ann Britt Wedin 

H
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19710714 Hoting (VA)
Under signaturen Mr döljer sig en i travkretsar
mycket känd man nämligen  Gutav Åkesson.
Han har ägnat hela sitt liv åt travet och bland
annat varit den drivande kraften i Sveriges
största isbanetrav – Nyland. Något som han för
övrigt håller på att skriva en bok om. Han var
också med och startade travet i Skog och
Hoting.

I helgen körde Hotingstravet årets första tävling och Gustav
Åkesson fanns naturligtvis där. Det föranledde honom också
att skriva den understående artikel för att delge läsarna hur
en som varit med och starta en travbana upplever densamma
när han efter några år kommer tillbaka som publik.

Tänk vad tiden går och utvecklingen med den ...
Om sanningen i detta uttryck blev jag verkligen ytterliga-

re medveten, när jag i söndags gästade Hoting.
Jag for dit för att vara med om travet på Hotings landtrav-

bana och få träffa gamla vänner från den tiden, då vi satte
igång med isbanetravet på Hotingsjön år 1943.

Ett isbanetrav som så småningom blev det tjusiga travet
på landtravbanan på Andersnäset.

Jag fick vara med om en intressant dag däruppe.
Travtävlingarna gick bra undan i ett till att börja med under-
bart vackert väder. Det störtregn som sedan vräkte ner under
nionde och tionde loppen kunde inte förta intrycket av triv-
sel.  Vi hade ju den stora logen med härligt inredd utrymmen
att gå in i under regnet, och ett välplacerat regnskydd mitt för
måldomaretornet. Liknande kan behövas på andra banor. Jag
menar regnskydd …

Det myntade uttrycket “Travyran i Hoting” gjorde dock,
att det inte blev så mycket prat med de gamla vännerna. Alla
hade ju så mycket att stå i med arrangemangen.

Några från startåret fanns inte i livet.

BYGDETRAV
Det var de styrande i Tåsjö hästavelsförening,  som på 30-
talet sporadiskt höll travtävlingar på isen vid Brattbäcken.
Det var landsfiskalen A. Dahlsjö som då var den drivande
kraften bakom föreningen och travtävlingarna. Han hade bra
hjälp av O. Alexandersson och Erik Nordin. 

Någon tanke på att det lilla bygdetravet med fåtalet star-
tande hästar, skulle utvecklas till trav med totalisator, hade
ingen en tanke på  under den tiden.

INGEN TOTO
Omsvängningen kom vintern 1943. Efter påtryckningar från
undertecknad kom man överens om att flytta travtävlingarna
till Hoting. Premiären skedde i april 1943 i ett underbart

vackert väder och på en mycket bra bana på Hotingsjön. Det
var ett trav utan totospel, men det var fina tävlingar med del-
tagande hästar från Ådalen och Östersund.

När sedan major Bergengren nån dag på hösten 1943
besökte Hoting i ett militärt uppdrag begärde jag av honom
att föreningen skulle få anordna totalisatorspel  vid nästa års
tävlingar. Han gav löfte direkt till detta.

Så var ju också major Bergengren ordförande i Svenska
Travsportens Centralförbund och en man som stod för sitt
löfte.

Man var dock inte beredd att redan år 1944 köra trav med
toto, men nästa år var saken klar.

Året därpå gick den drivande kraften bakom travtävling-
arna bort – det var landsfiskal A. Dahlsjö – men grunden var
lagd för ett fortsatt tävlande. Isen på Hotingsjön blev dock
inte nån lämplig tävlingsplats, då regleringen i vattentillför-
seln gjorde att man ena gången hade prima bana för att gång-
en därpå bara ha en plaskbana. Många tänkte väl då att travet
i Hoting skulle vara en saga blott.

SVEN EN RÄDDARE I NÖDEN
Det var då eldsjälen Sven Norlin grep sig an med att greja till
en landbana. Hur han lyckades med detta är för många en
gåta, men för de som känner honom kanske det var en självk-
lar sak, att han skulle lyckas. Han hade och har många goda
medhjälpare. Nu finns han som ordningsman för tävlande.
Hans tid räckte inte till för mera tidsödande åtaganden.

Jag kan inte här nämna vid namn alla de som jobbat för
en landtravbanans tillkomst. Men skriver bara: den hårt
körande banchefen Bengt Nordin offrar sig helt bakom ratten
på sin stora lastbil i sitt ständiga körande runt, runt på banan.
Men så var också banan bra, och Bengt är son till Erik
Nordin, ordförande i föreningen efter A.Dahlsjö. Äpplet fal-
ler …

LANDETS VACKRASTE
Landtravbanan på Andersnäset ligger oerhört vackert till med
vatten på båda sidor, och välbelägna campingplatser nära
intill. Banan är 800 meter i omkrets och har mycket bra dose-
rade kurvor. Förutom denna bana på 800meter finns bara
inom landet, landbanan i Arvika.

Ni  har lyckats mycket bra uppe i Hoting, med travspor-
ten och arrangemangen, och jag förstår att ni inte får  eller tar
så stora eller många ersättningar för ert ihärdiga jobb. Det är
väl ungefär som när man anordnar Barnens Dags festligheter
på andra ställen. Alla jobbar för den goda saken.

Ni har redan lyckats mycket bra. Ni har redan nu säkert
landets vackraste omgivningar kring banan, om några år är
väl hela anläggningen ett mönster för ett trav i trivselns teck-
en.

Du Sven Norlin var även utmärkt som intervjuare av
Thore Skogman. Lycka till i fortsättningen ni alla.

Folk och hästar stortrivs
HEDERS OCH TACK 
TRAVARRANGÖRER!
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(Svenska Dagbladet  Sommar svenskan 19910715)
Den första veckan i juli varje år samlas amatör-
travets eldsjälar vid travbanan i Hoting i Ånger-
manland. Här är deltagandet viktigare än seg-
rarna och vad vore Hoting utan logdans, knott
och surströmming.

Det är hett och svett, fart och fläng och logen är mörk och
trång. Och när bandet kör publikfavoriten ”Man kan lita på
grabbarna över 35” så är de förväntansfulla panelhönorna på
plats. Det enda som skiljer den här dansen från vilken annan
norrländsk logdans som helst är den lätta doften av häst.

Vi är nämligen i Hoting, travamatörernas Mecka. En som-
mar vecka varje år tar de häst, husvagn och hela familjen och
drar till Hotingtravet. 

När travsporten i Sverige alltmer blir en sport för folk
med feta plånböcker så lever Hoting sitt eget liv.
Hotingtravet är amatörernas och så vill vi att det ska förbli,
säger Göran Nordin, en av eldsjälarna på banan.

POKALER TILL VINNARNA.
När travhästarna börjar kosta miljonbelopp och förstapriset i
ett helt vanligt V 65 lopp är 70 000, så honorerar Hoting sina
vinnare med 4 000 kronor. Och segerpremierna ska inte
höjas. Snarare tvärtom. Folk har sagt åt oss att inte höja pri-
serna för då är risken stor att stjärnkuskarna kommer hit och
sopar rent. I stället satsar vi på lagerkransar, hästtäcken och
pokaler till de vinnande ekipagen. Vi tror att det betyder mer
än pengar när familjehästen vinner, säger Göran Nordin.

Hoting, med sina 1 200 invånare, är en liten avkrok som
ligger i Ångermanland, tillhör Jämtlands län och har Dorotea
i Lappland som närmaste granne. En halvmil utanför Hoting
ligger travbanan, en av de natur skönaste i landet, ute på ett
näs omgivet av vatten. Näset klyvs av en väg, på ena sidan
ligger en äng för camping och själva travbanan, på andra
sidan stallbacken.

FAVORITER OCH OUTSIDERS.
På Hotings stallbacke står inga vakter för att stoppa oinvigda,
där kan alla gå runt och studera utselningen av favoriter och
outsiders. Det är liksom lite idylliskt att stå så här utomhus
på stallbacken och sela sin nordsvensk, säger Åke
Gustavsson från Tandsbyn utanför Östersund.

Det är sjunde året i följd som familjen Gustavsson
semestrar i Hoting. Med sig har de tre hästar. Två av dem ägs
av Åke och Vivan. Den tredje av sönerna Anders, Lars och
Tomas. Men det är pojkarna som kör, förklarar Åke
Gustavsson. De är yngre och har mycket lättare för att lära.
Men yngste grabben har ännu inte fått ut licensen, så han
hjälper till med selningen.

Hotingtrav har det körts sedan i början av 1960 talet, då
man gav upp istravet och byggde landbanan. Nu är travet en
angelägenhet för hela bygden, säger Göran Nordin, kassör i
travsällskapet.

TRAVET FICK STÄLLAS IN.
För tolv år sedan grasserade hästhostan i landet och travveck-
an i Hoting fick ställas in. Det året noterade näringslivet den
lägsta  omsättningen på mycket länge. Så nu skänker alla
affärs idkare hederspriser till tävlingarna, säger Göran
Nordin. 

Under travveckan är hotellet fullbelagt och samtliga stu-
gor uthyrda. Mojes korvkiosk har en grön skylt som visar
extra öppet till 24.00.

Kvällarna utan trav är det dans, förutom på måndagen. Då
spelas bingo på banan medan kuskarna är på surström-
mingsskiva i Folkets Hus. Dagen efter surströmmingsskivan
körs inget trav, förklarar Göran Nordin.

När vi träffar Göran Nordin står han i entrén till tisdags-
dansen. Hustrun, Kristina, tar emot inträde medan maken
själv ger alla som passerar en blå stämpel på tummen.

FOLKET KOMMER VID ELVA.
Travkvällarna drar närmare 2 000 besökare. Danserna brukar
locka 550 betalande, fantastiskt för Hotingsborna som annars
måste åka flera mil för att få dansa.Vi börjar klockan 21, men
folket kommer inte förrän vid elvatiden. Först sitter dom på
campingen och förbereder sig, säger Göran Nordin.

Det dansas i en gammal timrad loge som på travdagarna
fungerar som restaurang. Där inne är det hett som i en bastu.
Trots värmen svänger paren runt i en flygande fart till Paul
Donald´s orkester.  Här är jobbigare att dansa här än att sko
en häst, förklarar Lill-Tore Andersson från Fränsta, medan
han försöker att svalka sig.

SVARTA MOLN AV FLYGFÄN.
Utanför är sommarnatten ljum och ljus. Och fullständigt
underbar om det inte vore för knotten. Överallt går och står
folk med små svarta moln av flygfän runt sig.

De riktiga knottexperterna kan till och med se skillnaden
mellan de olika arterna. Den lilla brännmyran som inte syns,
men biter värst, och den stora Hotingknotten som nästan inte
biter alls. Hotingknotten anses vara en avlägsen släkting till
gråsparven. 

Andra skyddar sig mot mygg och knott genom att knalla
ut på parkeringen och dricka av traktens lokalt tillverkade
djungelolja. Det finns många historier om vad som brukar
kunna hända på campingen efter dansen. För några år sedan
anordnades framåt småtimmarna ett sprintermästerskap för
gubbar.

Hundrameters loppet vanns av en två meterlång banmäs-
tare i knälånga gummistövlar. Tiden blev smått fantastiska
9,6 sekunder på 100 meter. Banmästaren tvingades göra om
bedrifter tre gånger innan man trodde på klockan, berättar
ihärdiga vittnen för oss...

TRAV I HÄLLANDE ÖSREGN.
Dagen efter dansen regnar det och  på kvällen är det trav i
hällande ösregn. Då är det inte lika idylliskt att utomhus sela
sin nordsvensk.

Hela familjen Gustavssons jobbar med den femårige
nordsvensken Sloping som skall göra sitt livs första start.
Dom är väl inte alldeles chanslösa, men både hästen och kus-
ken är orutinerade, säger Anders Gustavsson om Sloping och
brorsan Lars.

När loppet startar går Sloping lite trögt från starten. Men
snart galopperar några konkurrenter och Sloping ligger plöts-
ligt trea. På andra varvet försöker Sloping i det längsta att
försvara sig mot snabba hästar som startat med 20 meters
tillägg. Men den regntunga banan tar ut sin rätt, in på upplop-
pet är Sloping trött, han slutar som sexa.

Jag är jättenöjd. Säger Åke Gustavsson efter loppet. En
debut med bra tid på tung bana och 700 kronor i prispengar.

Fotograf Nygren blev däremot tio kronor fattigare.
Stefan Koskinen

EN NORRLÄNDSK TRAVFEST FÖR NÖJES SKULL
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ÖP 1972
Hotingtravets finaldag blev
kanske inte spelmässigt vad
man hoppats på utan
totorekordet stod sig men i
övrigt bjöds det på både fin
sport och glada odds.

I utslagnings loppets final vann
Barney efter ledning från start till
mål till dags högsta oddset 38.02.
Champion blev Carl Erik Carlsson
trots att han blev utan seger final-
dagen. Hederspriser delades ut till
Bessy Best och Thue Hellström för
både bästa Tåsjö ekipage och
segerrikaste häst samt till Kläm
och Roland Andersson för banre-
kord med 1.34,8 och Lord Scott-
Thule Jonsson för banrekord med
1.21,8. Arrangemangen har under
veckan klaffat perfekt och arrangö-
rerna har till och med lyckats hålla
de annars så ettriga myggen på
avstånd genom besprutning. Det är inte utan att alla ser fram
emot Hotingtravet 1973.

Avslutningsdagens inledningslopp slutade som de två
övriga dagarnas första lopp med seger för Nuja. Trots en
galopp från början tog Nuja ledningen men svarade med
galopp när storfavoriten Fjällsnoppa attackerade varvet kvar.
Travet hos Fjällsnoppa var dock mycket dåligt och körande
Kjell Bergström kunde inte köra undan varför Nuja och
Sigfrid Jonsson kunde komma tillbaka och säkert slå av
Fjällsnoppa på upploppet. Lill Gjönnvard svarade för ett
mycket starkt slutvarv och slutade trea.

Bessy Best och Thure Hellström tog också tredje raka
efter strid med dåligt travande Dorana. Den sist nämnda
hängdes ut i sista sväng varför Bessy Bests seger blev över-
lägsen.  Efter loppet fick ekipaget hederspris som bästa Tåsjö
häst.

Nimbo, Etter Way och Bill Way strukna.
Einar Magnusson inledde sitt gästspel på bästa sätt. Gav
Lordsdotter en avvaktande löpning bakom favoriten Lime
Boy och hela tiden attackerande Zais Bunter. När Einar på
upploppet vred ut Lordsdotter blev de två i täten en lätt
match och segern skrevs till mycket säker. 

Fjärde loppet blev mycket ryckigt. Först rullade Carl Erik
Carlsson upp i spetsen med Stabin och släppte den när
köhästarna Frisvin och Solfrej tidigt tryckte på.  Skarpskalle
och Bina följde fint med i drager bakom och de två avancera-
de förbi på sista varvet. Bina som för dagen hade Tage Blixth
i sulkyn, var klart starkast och vann lätt då Skarpskalle felade
i mål. Stabins försök att återkomma räckte bara till en andra
plats.

Det mycket öppna femte loppet resulterade i en överläg-
sen seger  för Solldy till hyfsade oddset 8.82, Gjönette och
Oden diskades medan Lon felade varför det blev Tejdis som

bjöd hårdaste motståndet. Nytt rekord för Solldy med 1.48,4.
Trots en 40 meters startgalopp blev första försöksavdel-

ningen av utslagningsloppet en lätt för Goya Pride och Einar
Magnusson. Zell ledde in på upploppet men kunde inte svara.
De två till final tillsammans med Beatle, Nixman och Barney
i nämnd  ordning. Enda hotet mot Goya Pride på papperet
var Juarez men denne ströks.

Andra försöksavdelningen såg Mr Dalf som klar favorit
men Lord Scott med två raka segrar i protokollet visade sig
för svår då de två satte fart 600 meter från mål. Mr Dalf
ledde in på upploppet men Lord Scott avgjorde mycket
säkert på nya banrekordet 1.21,8. Till final gick de två jämte
Schoch Moon.

Urpus visade prov på fin form i onsdags och dokumente-
rade detta nu genom en vattentät seger sedan Belo felat och
olle Jensen fått ledningen med sin springare. Peter Rö följde
hela tiden bakom utan att kunna hota. Flygutt stod 40 och var
tidigt uppe men kallnade medan Kavatösen inledde dåligt
men hennes starka  slutvarv gav henne andra platsen före
Peter Rö. I ÖP outsider tippade Urpus gav fina 15.74 i odds.

Sjungarflickan tog en säker favoritseger sedan hon omgå-
ende tagit spetsen. Opponenten Kläm försökte att passera
men var  helt chanslös. Storoutsidern Vinn följde i draget
men orkade inte. Lill Nita felade i repriser man spurtade fram
till tredjeplatsen före Vinn. Vitling och Bror Halvarsson fick
hederspris då Vitling gjorde sin sista start på Hotings travba-
na.

Bamona med Sten Johansson ledde tionde loppet från
start till 20 meter före mål då de trots att ekipaget ledde klart
felade för favoriten Nettsteggs press. Utan fel var Bamona
vinnaren.

Utslagningsloppets final slutade i en säker seger för
Barney och Kent Holmberg sedan Goya Pride och Lord Scott
felat samt Mr Dalf strukits. Goya Pride kom tillbaka men
kunde inte hota utan fick nöja sig med andra platsen.

GLADA ODDS HOTINGS FINALDAG
BARNEY VANN UTSLAGNINGSLOPP



NN 1974
Det blev ett nytt topprekord vid onsdagskvällens
tävlingar i Hoting. På nio lopp omsattes en
tusen hövdad publik  18 043 kronor vilket är
drygt 4 000 kronor mer än det gamla rekordet
från 1971.

Rulle Altin blev kvällens dominerade körsven genom segrar
med Raj Best  och Gretel. Gretel gick i sista loppet dött lopp
med Daniel. Vinnaroddset på Gretel blev där 0.96 vilket
betyder att spelarna fick pengarna åter. Daniels odds blev
1.06.

Trots ihållande regn under dagen lyckades arrangörerna
preparera banan så bra att den var i fint skick för tävlingarna.
Raj Best noterade exempelvis banrekord 40,6 för fyraåriga
nordsvenskar.

Tävlingarna inleddes med att travsällskapets ordförande
Sven Boström vann en övertygande seger med Svarte Floyd
som tog spetsen i näst sista svängen och utan besvär höll
undan för anfallande Raskami på upploppet. Lill Svea trea
trots totalt missad start.

Skarp Skarpo.
Storfavoriten Dravinna spelade till 14 för tio i lopp två triv-
des inte alls trots att hon fick spetsen direkt. Dravinna galop-
perade efter 700 meter då Skarpo tog täten och hade sedan
ytterligare två fel på slutvarvet. Fyraårige Skarpo gjorde ett
helgjutet lopp och vann överlägset på fina 40.9 före Jana
Hegg och Raskahedin som inte alls kom i väg i starten.
Vinnar oddset goda 14.73.
I tredje loppet blev ett nytt favoritfall då Ginola Scouts felfri
löpning fick nöja sig med tredjepriset. Biggen höll ledningen
fram till upploppet där Mistelle med Jan Frölander gick fram
till en säker seger och 8,48 i odds. Ala Beautiful serverades
84 spårsnål löpning men kunde inte nå Mistelle.

Ess Express vann förtås högsta nordsvenska loppet där
bara fem hästar startade. Men Bessy Best bet ifrån sig för-
nämligt i spetsen fram till upploppet där Ess Express klass

avgjorde. Lennartssons häst vann lätt andra raka på 34.4.
Ess Express erövrade här Jämtlands travhäst ägareföre-

nings hederspris och fick i likhet med dagens övriga segrare
dessutom en grimma i hederspris.
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Svarte Floyd till vänster och
Raskami hade en segsliten
uppgörelse i första loppet.
Svarte Floyd med Sven
Boström i sulkyn slog dock
knockout på sin medtävlare
och vann klart.

SUNDSVALLS TIDNING 19760707
Travets fantastiska bad- och semestervecka i
Hoting är igång igen. Med nya rekord i häst-
tillströmning, publiksiffror och omsät-
tningstoppar. I Hoting är ingenting omöjligt.
Därför går det som det går.

Alltså: allt fungerar på något vis även om ingen riktigt vet
hur det kan komma sig att den lilla banan ute på
Andersnäset kan svälja allt större skaror av djur och publik
och ändå behålla sin särpräglade atmosfär. Hästar och folk
trivs. Funktionärerna skiner i kapp med julisolen även när
det djäklas. Hotingtravet är en företeelse som man skulle
önska travets hårdaste insändarbelackare skulle få uppleva.

Här är nämligen alla en enda stor familj. Rutinerade
proffskuskar och en hästs amatörer som aldrig startat förut
umgås som såta vänner. Alla hjälper varandra och ser sna-

TOPPREKORD I HOTING 
RUDOLF ALTIN TOG DUBBELT 
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VÄRLDENS ENDA 
TRAVHINDERLOPP 

SUNDSVALLS TIDNING 19760707
Världens hittills enda travhinder lopp
kördes på Tåsjön vid Brattbäcken vintern
1932. Det var en tillställning. Mitt i banan
hade det blivit en vak. En sådan bagatell
fick inte hindra travfesten. Vaken byggdes
över med stadiga timmerstockar från en
välta i närheten.
Det var en syn för gudar. Då körde man med risslor på
istravet och när fältet kom svepande mot timmerhindret
gällde det för kuskarna att bestämma sig snabbt. En del
försökte köra över och sitta kvar i risslan. Det gick
dåligt. Dom som stannade, klev av och ledde hästen
över timmerhindret hade större framgång.

Det var en travdag som sent skall glömmas. Folk
skrattade så dom tjöt över dråpligheterna vid den över-
byggda vattengraven, minns Sven Norlin. Han var liten
pojkspolning på den tiden men var med och beskikade
den begivenhet som lockade man ur huse varje vinter.

Istravet i Tåsjö började redan 1920. Flyttade sedan
till Brattbäcken och så småningom till Hoting där det
för 10 år sedan var dags att flytta upp verksamheten på
torra land.

rast ut att tycka det är kul med ett biståndshandtag till den
som har otur.

Här körs tre travdagar. Folk står i köer, träffar bekanta,
bor i tält och husvagnar, tomma lador och vad som finns att
få tag i. Det dricks kask och pratas häst. En knapp innanför
västen räknas inte som någon avart, snarare som ett bevis på
att även hästfolk må få glömma den hårda penningtillvaron
en gång om året.

Jumbo i debuten.
Leila Skov, 20 år, är debutant i Hoting. Slutade sist med sin
ägandes Indora i debutloppet, men var ett enda brett smil
ändå. Leila kommer från Älvkaleby i Uppland. Indora trivdes
inte alls lika bra som Leila. Indora felade på den något lösa
banan och hade också svårt att komma överens med de tvära
svängarna på Andersnäset.

Det blir nog inte bättre i fortsättningen av veckan heller.
Men nu har jag i alla fall provat på Hotingtravet. Och det är
en upplevelse, sade Leila.

Svettig stallchef.
Svettig och hetsad timmarna före första start var Göran

Nordin. Han debuterade som stallchef och hade diverse bry-
derier innan alla fyrbenta gäster inkvarteras. Det skall också
finnas plats för finkor, seldon, tält, husvagnar och de tusen

och en prylar travets särpräglade semesterkaravan kommer
dragande med.

Mina fina uträkningar spricker i dag. Det beror på att
många som inte skall vara med förrän på onsdag och fredag
kommer redan idag. Men det finns reservplatser, så det ord-
nar sig nog, sade Göran Nordin.

Och det ordnade sig. Viljan är god och då går allt. Det
blev lite omstuvningar mellan boxar och spiltor innan alla
givits rum i härbärget och Göran Nordin kunde byta identitet.
Stallchefen risslade om till orange overall och ingick sedan
den styrka som sköter starterna i Hoting och har ett stort
ansvar för att den goda stämningen på banan skall bibehållas.

Visst skäller man och svär i löpen även i Hoting. Men så
fort mållinjen passerats är de arga konkurrenterna sams igen
och därmed är lyckan fullständig. I varje fall för arrangörer-
na.

Vår image är just att alla skall komma överens och upple-
va den här veckan som en annorlunda form av travsport,
säger Sven Olof Lindman, sekreterare på banan.

En annan som hade fart på påkarna var Lage Hagström,
Hoting. Han hade ett program i varje bakficka och händerna
fulla hela dagen. Inte nog med att han var körkontrollant.
Han skulle köra själv också. Skötte sin egen utselning och
värmning i pauserna och sprintade sedan upp till ovalen för

HÄR ÄR INGENTING OMÖJLIGT 
FOLK OCH HÄSTAR STORTRIVS

s

Raj Best var mycket övertygande i lopp 5 där han tog led-
ningen efter ett varv och höll så skarpt tempo på slutrundan
att Roland Anderssons Pavinit inte hade någon gnista kvar
till upploppet. Raj Best noterade 40,6 vilket är nytt banrekord
för fyraåriga nordsvenskar. Det gamla innehades av Freddy
Express.

Sjätte loppet avgjordes på upploppet, där favoriten
Gangster spurtade förbi hemmahoppet Piduna till sin andra
Hoting seger i år. Både Gangster och Piduna hade sinkats av
galopp i tidigare skede av loppet.

Never Mind sågs i ledningen större delen av lopp 7 men
hade inga krafter att försvara sig mot Donna Bella på sista
långsidan. Donna Bella vann sedan lätt före Feeling som tap-
pade mark när hon stannade upp i framskjutet läge i nästa
böjen. Lena Härling och Felina hörde till dem som felade
från start.

Dött lopp.
Nästa lopp utmynnade i en hård slutstrid mellan favoriten
Zais Bunter och Otto Sam sedan ledande Lill Gjönna kastat
in handduken i början av upploppet. Otto Sam som fått en
vilsam löpning bakom ledarparet Lill Gjönna – Zais Bunter
kunde avgöra till knapp seger.

De fina tränings tävlingarna fick en dramatisk avslutning
i form av en benhård slutfight mellan favoriterna Gretel och
Daniel. Gretel tog ledningen redan på första långsidan och
fick sällskap av Daniel på mellanvarvet. Cirka 500 meter före
mål tryckte Carl Erik Carlsson gasen i botten på Daniel.
Gretel höll dock undan men vek på sista biten huvudet åt
sidan så att Daniel var jämnsides i mål. Efter uppförstoring
av målfotot konstaterade man dött lopp.



28

Folk och hästar stortrivs

ÖP 19760709
Efter de två inledande dagarna så fattades den
endast 19 000 kronor för att Hotingtravet skulle
slå sitt tidigare rekord på tre dagar. Trots ett par
kraftiga skyfall under finalkvällen blev spelet
bra, och 225 900 kronor vandrade igenom kas-
sorna. Totalt omsattes 750 330 kronor under
veckan, vilket får sägas vara en verkligt grann
siffra.

Gustav Lennartsson vann en seger under kvällen och blev
överlägsen champion med åtta vinster. Arvid Magnusson
hade en fin kväll och vann med Great Ascari och Heat.
Utslagningsloppets final blev en seger för Top Hit och Tomas
Norberg, vilka hela vägen pressade utvändigt om ledande
Great Ascari för att över upploppet länsa undan till en  över-
lägsen vinst och en inteckning i K. S. Näsströms vand-
ringspris.

Sedan Skarpira strukits och Torplog felat var det fritt fram
för Rögutt och Tage Hansson att vinna dagens första lopp.
Atlet positiv tvåa på 1.56,4 medan Torplog kom starkt tillba-
ka som trea.

Elis Karlsson har haft fina framgångar under veckan. Sun
Hunts andra raka och Elis tredje . Viktoria hemfördes ganska
enkelt sedan Linda Crack och Baron Asserdal felat. Creol
Cross ledde länge men tjurade på upploppet.

Moflickan blir allt bättre och sedan Bertil Linderoth bland

att hålla ögonen på kollegornas kurvkörning. Lage klarade
sin dubbelroll med glans.

Badet begivenhet.
En av begivenheterna i Hoting är hästbadet. Direkt ut i

sjön för helsköljning efter loppen. Ny metod som i hög grad
gillades av nordsvenske Rögutt som lotsad av Tage Hansson
lämnade svettlöddret i Hotingsjön. Badade gjorde också
Gutor. Rädd att bli blöt om fötterna var däremot varmblodi-
ge Silveur.  Före detta Dannero tränaren Karl Halvarsson
lirkade länge för att få sin skyddsling att ta ett dopp.  Men
det var tji. Kalle fick använda den jobbigare metoden med
hink och svamp för tvagningen.

Oslagbar publik
Det är inte bara hästägare, körsvenner, funktionärer och del-
tagande hästar som är på sitt bästa humör i Hoting.
Publiken är också oslagbar. På söndagen pajade hela appa-
raten redan efter första loppet. Elplattan för varm korven
var större än den gamla och det pallade inte säkringarna för.
Med påföljd att toton, räknemaskinerna, högtalarna och allt
annat nödvändigt tvär stannade. Det tog en stund att få fram
en starkare säkring. Lång paus i tävlandet, men inte ens en
ansats till kvirr på publikplatserna.

Samma sak före 5:e loppet där en häst tog sig för att
kliva upp i en annars sulky och sedan blev det dubbla sken-
turer.

Hjul måste bytas, seldon lagas och kusksår plåstras om
innan det var dags igen.

Ett nästan timslångt avbrott i tävlandet satte bara extra
fart på  smörgåsätning och lotthandel.

Avstressad publik
Det verkar  som om till och med publiken blir avstressad
och tar det lugnt när dom kommer till oss.  På vilken annan

bana i Sverige skulle publiken stå tålmodigt en hel timme
och vänta på att ett lopp skall komma igång?  Det skulle bli
ett sju helsickes liv, siade Tåsjös eget travorakel Sven
Norlin i en kommentar till longörerna.

Hela Hoting lever upp
Hela Hoting lever upp från sin till vardags något
undanskymda tillvaro som glesbygdstätort i nordvästra
Ångermanland. Travveckan är traktens oslagbara sommar-
begivenhet.

Det har man numera upptäckt också på breddgrader som
i travsammanhang inte bar några barn ihop med Hoting
trakten. Hästar och hästfolk från Dalarna och Västmanland
har upptäckt att det finns en sommar oas i gränstrakterna
mot midnattssolens land.

Risken är bara att Hotingtravet blir så till den grad
populärt att hela atmosfären kring travveckan går förlorad.
Redan i år hade man problem att få plats för alla som ville
vara med. Trots mastiga dagsprogram med 12 lopp i sön-
dags, 11 lopp på onsdag och 12 lopp igen på fredag kväll.

Rädda idyllen
Hästsporten ute på Andersnäset är en klenod som måste hål-
las oskadad.  Och de kloka farbröderna som leder travsäll-
skapets sällsamma öden har också ögonen på problemet.
Och det finns inget man är så rädd om som själva stämning-
en och karaktären av otvungen familjefest i hästsportens
hägn. En Hoting vecka som en Hoting vecka har varit och
skall vara.

Om det funnits miljöskyddsparagrafer även för travba-
nor skulle Hoting ha högsta prioritet. Det vore både de
entusiastiska grovjobbarna i trakten och själva begreppet
Hoting travet värda.

s

GUSTAV LENNARTSSON ÖVERLÄGSEN CHAMPION 
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annat  kört 1.50 sista 1000 kvar tragglande favoriten Brittlis
utan chans över upploppet.

Gangster har för vana att vinna i Hoting och så blev fallet
även i år. Efter ett par halv skrala insatser under veckan har
Gangster nu verkligt duktig då han efter stor galopp kom till-
baka  och pressade Lillskarpa i fel på upploppet varför vins-
ten blev överlägsen.

Utslagnings loppets försök.
Great Ascari slapp huva denna gång och var då en helt annan
häst än i onsdags. Sedan Arvid Magnusson  parerat ett par
felsteg i första kurvan travade Great Ascari till spets direkt
och var sedan ohotad. Surprise Way klarade den andra finalp-
latsen.

Det andra försöket toppade av Blixt Bunter fram till
upploppet där Top Hit angrep från andra par utvändigt och
visade sig klart starkast. Galopp för Rix Guvijo som sedan
tröttnade efter att ha forcerats till dödens.

Arvid Magnusson vann även det tredje försöket då han
lotsade fram Heat på ett lika föredömligt sätt som i onsdags.

Little Hawk liftade i rygg på ledande Bret Fisherman
fram till sista långsidan där han tog över, men bakifrån anföll
Heat och denne var helt suverän över upploppet. Bigadick
trea.

Calle Lain har tidigare under veckan dragits med posi-
tionssvårigheter men när Gustav Lennartsson nu fick ett fint
lopp vid tredje par utvändigt kunde Calle Lain spruta till lätt
vinst. Colonel Pride hamnade utvändigt om ledande Juarez
och kunde inte värja sig till slut utan fick även släppa No
Money, Limita och Spencer Nibs förbi sig.

Vanja travade denna gång felfritt och fick då den seger
hon och Håkan Sivertsson hade på gaffeln i söndags. Dinli
attackerade utvändigt men fick ge sig i en hård slutstrid.

Revansch för Raskabrun.
Efter att ha kämpat förgäves i två starter mot Ess Express
fick Raskabrun och Erik Arvidsson denna gång ordentlig
revansch. Medan Raskabrun bara länsade undan i ledningen
ledsnade Ess Express i smeten och vinsten blev drygt 50 talet
meter.

Lopp 11 blev de våldsamma  och de vida spårens lopp.
Sedan Pistol felat i ledningen kunde Hallsta Besta ta täten
efter en skarp rush från tillägg, och denna gång höll Hallsta
Besta ända in i mål. Lubinora följde i rygg och bjöd också
strid över upploppet. Pistol kom mycket snabbt tillbaka efter
sin galopp och blev trea. Galopper för Solej och Baron
Dunker.

SÖREN RITZÉN 
HOTINGS 
CHAMPION 1978
Hoting (LT) 
Hotingtravet finaltävlade på fredagskvällen och
kampen och championatet avgjordes inte förrän
i sista loppet. Sören Ritzén, 42-årig taxichaufför
och trav amatör från Näsåker hade efter segern
med Majstegga  som erövrade Sleipner-täcket
ledningen med fyra segrar. Men  Gustav
Lennartsson, fjolårschampion, kunde klara
championatet genom att vinna kvällens två sista
lopp.

Han segrade i det näst  sista med Ess Express men var chans-
lös med Arola Hickery i sista loppet. Sören Ritzén är därmed
årets champion i Hoting och han fick även ett speciellt gent-
lemannapris.

Hotingtravet har tur med vädret och klarade även final-
tävlingarna utan reg. Omsättningen nådde inte övriga dagar-
nas men ett sammanlagt spel på klart över 900 000 kronor
under veckan är fina siffror.

Trots få hästar blev första loppet en intressant tillställning
med strid mellan tre ekipage. Ledande Petricia fick släppa
spetsen till Rollgutt i sista svängen. På upploppet tillkämpade
sig. Vikbausa ett knappt segergrepp men både Rollgutt och
Petricia var mycket nära i mål.

Många orutinerade hästar ställde till oreda då lopp 2 skul-
le startas och det behövdes ett flertal omstarter. Storfavoriten
Ironi Charming förlorade i ett start försök sin kusk och ske-

nade ett varv. Måldomarnämnden borde sedan inte ha tillåtit
hästen att starta.

Nu ledde Ironi Charming loppet tills han tröttnade helt i
sista kurvan. Där övertog Dun Rizzo och vann säkert på goda
24,8 före Thunderbolt med Ironi Charming på tredje plats.

I tredje loppet vek sig Orrbest i ledningen 500 meter före
mål. Storoutsidern Ringco övertog spetsen, drevs hårt på
upploppet med  galopp som följd. Borzita fick därmed segern
följd av Sylvia och platsskrällen Årnsethsnoppa.

Isa Best var sedan chanslös i hopplös kamp på stort
ledande Jatsmin som höll 40-41-farthela vägen och vann helt
suveränt för Karl Halvarsson. Isa Best felade som tvåa 500
meter före mål. Tidevella därmed klar tvåa i mål före
Doriana som gav hela 121 på plats.

Sedan Bobby Frayse fått en dålig start och Vargen visat
sig otillräcklig kunde det bjudas på en skräll i femte loppet.
Locomotion levererade där den bästa avslutningen som gav
säker seger i slutstriden med Big Son. Oddset hela 30,00
Bobby Frayse trea.

Sören Ritzén klarade så hem sin fjärde Hotingseger för i
år med Majstegga som dock fick kämpa ordentligt för att
assera ledande Barrstegga på upploppet. Gangster kördes i

s
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Danny Lej och Kurt Mohlin var det verkliga
finalekipaget då årets Hotingtrav avslutades på
fredagen. De klämde i med hela 202.43 odds i
tionde loppet.
Där Danny Lej gjorde en verkligt strong insats. Oddset är
med bred marginal det högsta Hotingtravets historia. Det var
endast sju tior och sju femmor vinnar spelade på Danny Lej.
Champion striden var hård in i det sista, men amatören Jan
Ring från Jämtland kunde till slut koras som årets fram-
gångsrikaste med tre segrar och två andra placeringar. 

Jan Ring tog två finalsegrar med Lena Maggiore och
Galanssy.

Omsättningen på årets tre dagar överskreds för första
gången i historien med 1 miljon kronor.

Hallsta Eualia och Mats Jonsson från Indal fick välför-
tjänt seger i första loppet, där treåringen tog spetsen direkt
och sedan aldrig var hotad. Jastiba tvåa med flera galopper.

Sedan visade Sinobar sin kapacitet i felfritt lopp. Han
följde ledarparet Igel – Elisabeth Pior och fick gå till attack
över upploppet. Igel hans upp just på mållinjen. Oddset blev
7.90.

Rappello var inte helt till sin fördel i onsdags, men trava-
de nu bra efter start,  och kunde på upploppet slå sig förbi
både innersårets Dolly Dunker och Vild Tåsjö, som attackera-
de ledarren på sista halv varvet. Treåringen hävdade sig bra i
Hoting. Dagens andra treårings seger vanns på 49,2, oddset

blev fina 25.31.
Lopp fyra handlade om två hästar: Lena Magiore i led-

ning och Drott Girl bakom. Men senaste upp loppstöd räckte
inte riktigt. Lena Magiore med Jan Ring  vann sin andra
Hotingseger med knapp marginal.

Sedan Spikern Sven Norlin hotat med större böter än pris-
pengarna om det blev ännu en omstart efter de tre som före-
kom i lopp sex, kom fältet iväg. Calix ledde tills han galop-
perat på sista långsidan. Då fick Gustav Lennartsson ledning-
en med Blixten Bror, som dock inte kunde fara upp till Filip
Sund i spurten.

Galopper: Vilkes, Fager Spike.
Gustav Lennartsson brukade vinna något lopp i Hoting

varje år.
Nu satte han dit 19-oddsaren Toffsan i sjunde loppet.

Stallkamraten Pavestägga låg utvändigt, men bromsade kata-
strofalt i sista svängen. Toffsan vann nu knappat före
Hallstabläsa. Minn hade segerchans då han galopperade i
sista svängen. 

Bo Göte Svensson avstängdes i fjorton dagar för att med
Pavestägga ha lämnat fördel till chefen Gustav Lennartsson
och Toffsan.

Lopp åtta spårades av King Pelone, men blev till slut en
lätt seger för Galantry och Jan Ring, som därmed tog led-
ningen i körsvenligan. Big tex. Totofavoiten, tvåa före stora
överrakningen Rego.

Fjällvittra och Sverker Karlsson hade en ganska lätt
match i lopp nio, detta trots en lugn inledning.

202 ODDSARE RENSADE
I HOTINGFINALEN
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första svängen upp i felande Rapido med en jättegalopp som
följd.

Hemma ekipaget Besetty – Göran Nordin var sedan
Vonna felat i ledning  och diskats efter 500 meter klart bäst i
sjunde loppet. Barrylyns upploppsattack gav galopp, Hallsta
Bestmina blev störd på upploppet men klarade andra platsen.

Åttonde loppet stod mellan far och son, Carl-Erik och
Olle Carlsson. Orto ledde men Moon Rock kunde vinna lätt
sedan han serverats en fin löpning av unge Olle Carlsson.
Ekipaget Moon Rock – Olle Carlsson blev därmed ensamt

om att vinna alla tre dagarna i år.  
Baron Asserdal leder stort i nionde loppet men Carl

Pegasus var betydligt starkare på slutet och kunde lätt vinna
sina andra raka seger.

Ess Express hade även denna gång ett par korta galopper
men skärpte sig och kunde spurta hem segern i Hammerdals
loppet. Raskabrun tog ledningen men fick även nu ge sig på
slutet.

Sista loppet var Nicko Victors och Kalle Halvarsson från
start till mål.

s
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MINNESPRIS TILL 
GUSTAV FÖR ALLTID
ÖP 19800708
Redan efter den första dagen av trav veckan
kan den nye ordförande Harry Jonsson och
hans manar bakom Hoting travet konstatera
att man på nytt kommer att få en rekord
vecka.

Nya rekordet 351 620 kronor omsattes i söndags och när
man på onsdagskvällen kör igen med tolv lopp kommer
säkert omsättningsrekordet åter att knuffas uppåt.
Onsdagen brukar alltid vara den största dagen.

Einar Johanssons Minnespris är huvudloppet och där
erhåller segrande körsven en inteckning i vandringspriset
som instiftades 1976 till minne av pionjären inom Hoting
travet, Einar Johansson.

Slutvandrat?
Två inteckningar krävs för att erövra priset för alltid. Nu är
det inte säkert att priset får vandra länge till. Gustav
Lennartsson vann nämligen det första året och han har
denna gång i Pavestegga loppets favorit. Vikaholm och
Fjällvittra är huvudopponenter.

”Expressen” Lennartsson har för övrigt i Hugo en

annan god vinstchans.
En annan med dubbel chanser är Lennart Sjöberg som

åter tar ut debutvinnarna Cerbästblästen och Dolly Dunker.
Kvällen har Strömsunds prägel över sig, då hederspriset

i samtliga lopp kommer rån sponsorer från denna ort.
Jan Ivan Eriksson är uppsatt på en rad hästar men han

finns på onsdag kväll på Solvalla för att köra So Long Aerö
i Aftonbladets guldtäcke och ändringar är alltså att vänta.

Travfest i Hoting
s

ÖP1984
Småspelarna dominerar på Hotingtravet
Hotingtravet varje sommar i juli. En tradition

som allt sedan 1967 innebär mer av familjeun-
derhållning än storspel. Och vädret brukar
alltid vara vackert….

Onsdagkväll på Hotings travbana. Regnet öser obönhörligt
från den askgrå himlen och vi i publiken söker skydd under
paraply och trädkronor medan vi intensivt studerar program-
men inför kvällens lopp.

Det köas för fullt framför vadhållningsluckorna, korv-
stånd och kaffeservering. Smågrabbarna som fått en tia av
pappa granskar deltagarlistorna med kännarminer.  I kön
bredvid står inbitna traventusiaster framför skylten ”100 kro-
nor vinnare” och lättar plånböckerna på sedlar.

Här finns spänning och underhållning för alla åldrar.
Insatserna spelar inte så stor roll, resonerar de flesta.

För Hotingtravet är i första hand ett kul familjenöje, ett
trevligt tillfälle att träffa vänner och bekanta. Här råder lite
av marknadsstämning, där hästarna står för underhållningen.

Nog finns här en och annan storspelare, men de märks

knappast bland alla glada amatörer som går omkring med en
tiokronors bong i ena handen och en varmkorv i den andra.

Sveriges vackraste
Sedan 1967 har Hoting travet körts under tre dagar i juli.
Travbanan är en av Sveriges vackraste, där den ligger omgi-
ven av vattnet och de höga tallarna. Vädret är alltid fint på
travdagarna, säger de som varit med från start. Men i kväll är
det oväder, i alla fall till en börja.  En verklig travkännare är
Lorentz Westin från Kyrktåsjö. Han säger att han nog till-
bringat fyra, fem år av sitt liv på travbanor. Den svenska
bana som han inte satt sin fot på existerar inte.

Min morbror tog med mig till trav på Brunnsviken redan
1918. Hästar är jag uppfödd med sen barnsben. Min far hade
sex, sju hästar på gården, säger Lorentz.

Förr i  världen hade folk kunskap och ett genuint intresse
för hästar. Nu för tiden är det bara spelandet som gäller, i alla
fall på e stora V 65 – banorna, menar Lorentz.
Själv spelar jag aldrig högt, tillägger han. 

Tåsjötrallen
Före varje lopp är det defilering till toner av ”Tåsjötrallen”. Det
är tradition på Hoting travet. Nu har spelarna en sista chans att

AMATÖRERNAS AFTON 
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VA 19810509
Det är telefon till samtliga gäster i köket utom
landsfiskalen…
Nu är det telefon till landsfiskalen i köket…

Denna smått befängda situation har jag upplevt för många
år sedan under ett trav evenemang i västra Ådalen. Det var
så att man traditionellt höll festmiddag under travdagarna
på ett litet fint hotell känt för sin goda mat och familjära
miljö. Det torde också vara så att jag var den ende av de
hundratalet gästerna som blev överraskad av beskedet om
ett telefonsamtal i köket. Detta berodde närmast på att det
var min travpremiär. De övriga gästerna i följde bara en
gammal fin tradition och visade inga som helst förvånade
miner när servitrisen kopplade in ”gruppsamtalet” till
köket.

Saken var den att hotellet saknade spriträttigheter, men
vid interna fester fick man givetvis ta en sup till maten.
Därför dukade man upp matsuparna på ett större bord i
köket och så fick gästerna vandra ut dit och svepa nubben
som kvällen till ära döpts om till ”petmojen”. När samtliga
gäster återvände till matsalen och maten efter det lyckade
och trevliga telefonsamtalet ropade man på landsfiskalen,
som då ensam utan vittnen gick ut och ”petade en stund i
telefon” …Landsfiskalen var nämligen  en av huvudperso-
nerna vid travet, då han tjänstgjorde som starter och var all-
tid med på festmiddagen. Själv var jag utsänd från tidning-
en för att skriva om travet samt överlämna en silverpiska
till bästa kusken.

Första travdagen blev smått chockartad. Jag hade aldrig
tidigare varit på detta trav, som i förhållande till Bergsåkers
välordnade bana närmast liknade en scen från vilda västern.

Banan låg ute på isen och några gamla träskjul tjänst-
gjorde som totolokaler. Det var kallt och ruggigt, men häs-
tarna var trevliga och en del kuskar verkligt festliga profi-
ler.

Denna minnesrika travdag hade jag sällskap med Bobby
Byström utsänd från Nya Norrland, numera välkänd sport-
chef på Dagens Nyheter. Han hade en fin penna Bobby och
var mycket mer hemma på idrottsskriveri än var jag var.
Han kunde även bita till ordentligt om det var något skevt
inom sporten.

Vid detta travevenemang fick han också en sådan chans.
Det visade sig nämligen  att under ett lopp blev det verkli-
gen rena ”vilda västern kalabalik”. 

Några kuskar hade fått litet för mycket ” innanför väs-
ten” vilket resulterade i att de körde av banan och in bland
publiken…

Bobby och även undertecknad påtalade detta i referaten
och pålyste bättre stil. Bobby tog i ordentligt och detta fick
vi journalister känning av vid prisutdelningen i Folkets Hus
lokalen. Två stora killar av rallartyp väl stadgade trängde
sig fram genom folkhopen och ropade: Nu skall vi ta dom
där munkavlarna rakt upp och ner och ge dem på käften.
Jag kände kalla kårar efter ryggraden och även Bobby såg
ängslig ut när ”bussarna” närmade sig hotfullt viftande med
sina stora ”släggor till armar”.

Men när nöden är som störst är hjälpen närmast. Två
storväxta vaktmän kom till undsättning. Något starkare än
dessa gossar har jag aldrig senare upplevt. De tog tag i
bråkstakarna och hivade ut dem ur lokalen utan ens öppna
de stora portarna. Det var tuffa tag.

Nu kan ni fortsätta plåta och skriva, sa vaktmännen till
oss och log vänligt.

Vilken service, sa Bobby och tog en bild av pristagarna.
Själv föredrog jag att stilla försvinna till tryggheten på
hotellet. På vägen till hotellet, såg jag en ilsken storväxt
kille sparka en annan gubbe i magen samt kasta in honom i
en bil och försvinna från platsen.

Jag drömde den natten om vilda ritter och revolvermän
på prärien, men en upplevelse var det onekligen i mitt
omväxlande tidningsmannaliv.

HASSE MINNS  TELEFON TILL LANDSFISKALEN 

bedöma vilka möjligheter hästarna har att vinna. Verkar han
nervös? Rör  hon sig lätt och smidigt? 

Så kommer äntligen det  första loppet i gång. Efter en för-
sening som berodde på att strömmen gått efter ett blixt neds-
lag. Regnet friskar i lite extra medan nummer fyra Fixalet
galopperar i ytterspår och diskvalificeras. Men – där uppe i
täten går Järbo Lina  hur fint som helst. Hon leder stort. Jag
tittar på min kupong: Jag har henne som vinnare.

Nu ringer klockan för upploppet, en kort metallisk klang
som betyder seger.

Järbo Lina med Lennart Sjöberg i sulkyn tar sig en seger-
sväng förbi publiken och vi som satsat rätt applåderar extra
entusiastiskt…

Nu lättar molnen också, regnet upphör och allt kunde inte
vara mer perfekt. I högtalarna spelas svensktopps schlagers
och gamla tio-i-topp låtar: ”Sankta Maria, jag glömmer aldrig
vad du gav”.

Vad Sankta Maria gav uppfattar jag inte, men Järbo Lina
ger två och en halv gånger pengarna. Och det känns som det
viktigaste just nu.

Tätnar kring luckorna
Sju minuter till start manar speakern Sven Norlin när det är
dags för kvällens tredje lopp. Det tätnar kring totoluckorna.

Lopp tre blir jämnast hittills. Daniell G, Tom Nermont

och Minetta Le slåss i täten på upploppet. Jublet stiger mot
skyn. Stick ut Lennart, stick ut, gastar en man vid räcket när-
mast mållinjen. Nu får han en lucka där, för jäveln, kom igen
nu, vrålar en annan upphetsad spelare. 

Tom Nermont vinner med en halv längd och gratuleras
vilt av seger rusiga supportrar.

Snyggt jobbat. Fint kört
Han fick tryck tidigt, det här var ett gratis åk, förklarar en av
vinnarna för sin kompis som minen att döma valt fel häst.
Det är ofattbart det här. Men man får inte bli ledsen för det. 

Det kommer fler chanser. Sju lopp återstår.
Lopp fem håller aldrig på att kunna komma igång.

Eftersom fältet envisas med att sticka i väg för tidigt. Efter
sex omstarter tröttnar speakern.

Hästarna lugna
Kör runt kuskar och lugna ned er, hästarna är det redan, säger
han spefullt till åskådarnas stora förtjusning.

Tänk om kuskarna fick höra något sådant på Solvalla. De
skulle få slag, kommenterar en erfaren spelare i publiken.

Nej, på Hoting travet är det inte så högtidligt eller gra-
vallvarligt, även om en halv miljon kronor byter ägare per
kväll. Fast de bästa affärerna står nog småungarna för. De tjä-
nar ju 25 öre per upplockad tomburk.
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SPEL OCH BANREKORD
HOTINGTRAVET 
ÖP 19810706
Hotingtravet inledde sin vecka på bästa sätt och
som vanligt hade man tur med vädret. En stor
publik spelade friskt och totalt kom man upp i
en omsättning av 432 660 kronor vilket är nära
60 000 kronor över det gamla rekordet.
Spelrekord för ett lopp blev det också då man i
sjunde loppet omsatte 46 280 kronor.
Framgångsrikaste körsven Torbjörn H Karlsson
från Umeå som vann med Claes Scout och Utter
Will, och dessutom var tvåa med Monick Pride.

Sjunga Best gjorde comeback på bästa sätt, och från tredje
par ytter hade hon och Kjell Davidsson inga problem att
vinna på nya banrekordet 1.30,8.

Dagen inleddes med en favoritseger då Gunnar Fahlén
och Grans Best vann mycket lätt trots att man kostade på sig
en rejäl galopp i ledningen när 1 000 meter återstod.
Granbotösen duktig tvåa från svårt läge. 

Många felade.
En lång rad galopper noterades på andra loppet. Kej Express
anförde första varvet för att sedan avlösas av snabb startande
Menouli. När 850 meter återstod tog Mellving över. En kort
galopp i sista kurvan hindrade sedan inte denne från att
säkert reglera Sammy Bunter sista biten. Segerkusk Lars Åke
Svärdfeldt och tiden hyggliga 24,6.

Lofot lovande.
Trots en dålig start var Solspilta snabbt uppe från sina fyra
tillägg och redan varvet kvar var hon först. Sedan hade Harry
Wikberg inga problem att hålla  undan till seger. Positiva 3
åriga debutanten Lofot (Rappfot-Lorita)  som ledde under
första delen av loppet.

4 årige Pulover Boy svarade för en gedigen insats då han
enkelt vann på 24,4. Efter ett successivt avancemang från
tillägg var han uppe ledande Viktoria Li när 900 meter åter-
stod. Aniram felade dubbelt men klarade ändå andra platsen.

Jan Ivan Eriksson lotsade fram Vikstjärna på ett snyggt
sätt från dubbla tillägg och när stöten sattes in på sista långsi-
dan kunde bara Eligutten vara med. Denne hade då sinkats av
galopp från början och felade åter vid ingången till upploppet

varför Vikstjärna blev ensam i mål.
Bertil Linderoth satte upp bakom klassigt stammade Train

Tilly som förvaltade den chansen till seger.  Mycket hårt blev
det dock mot mål Julle Jumper som ett tag på upploppet var
förbi.

Train Tilly tog täten 850 meter från då dittills ledande
Lena Maggiore felade.

Vossemina med Per Arne Lindström i sulkyn tog en per-
fekt start från springspår och var direkt uppe 20 meter före
startande Årrtoris. Denne ledde tills hon felade 50 meter från
mål då Vossemina tog över. Bakifrån angrep Jatsiba, men i
stridens hetta rullade hon över i galopp och Vossemina vann
lätt.

Populär hemmaseger blev då Claes Scout ledde från start
till mål  för Torbjörn H Karlsson. Qrut Sund uppvaktade
utvändigt hela sista varvet men mäktade inte slå sig förbi.

Torbjörn Karlsson fortsatte sedan direkt med att vinna en
lätt seger med Utter Will. Trots en galopp i första kurvan
satte ekipaget snabbt fart och genom sista kurvan for man
ifrån de övriga. Vargen avslutade bra som tvåa efter ha blivit
störd från början.

En tredje seger hade Torbjörn till synes helt klar, då han
satt i klar ledning bakom Monick Pride när man svängde in
på upploppet. Men Monick Pride bromsade bort vinsten till
förmån för en mycket duktig Krumbukt som travade hela
loppet i tredje spår.

SUCCÉDAG I HOTING 
19810706 Hoting(LT)
Som vanligt blev det en succé när Hotingtravet
inledde sin travvecka. Det blev nytt omsät-
tningsrekord med 432 660 kronor. Nytt omsät-
tningsrekord för ett lopp blev det också då
man i dagens sjunde lopp spelade för 46 280
kronor.

Dagens högsta odds svarade Mellving för då han delade ut
15.83.

Årets första vinnare blev favoriten Grans Best som trots
galopp kunde vinna säkert före Granbotösen som gjorde ett

bra lopp från svårt läge. Grixan Best rea före Vina Piril.
Mellving vann årets andra lopp som trots en galopp i

sista kurvan kunde slå av Sammy Bunter till slut. Nicke
Lawyer trea. Alla övriga hade minst en galopp.

Solspilta var i ledning varvet kvar trots fyra tillägg och
vann lätt före treårige Lofot som var mycket bra i  sin
debut.

Viktoria Li direkt till ledningen som hon höll till sista
kurvan då favoriten Pulover Boy övertog och vann sedan
lätt. Viktoria Lo tvåa före Aniram som hade flera galopper.

Vikstjärna fick en perfekt löpning och hon övertog led-
ningen vid ingången till sista kurvan och vann lätt före
Elitgutten som selade  kort vid upploppets början.
Lena Maggiore till ledningen som hon höll ett varv då
Train Tilly som kördes av Bertil Linderoth övertog. Tran
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Tilly selade kort i sista kurva men behöll ledningen och det
blev en hård upploppsfight med Jolly jumper som såg ut att
gå mot en seger men Train Tilly kontrade och kunde vinna
knappt.

Vossemin, P.A. Lindström, fick ledningen i näst sista
kurvan då ledande Årrtoris felade. Jatsiba som kom fram
fint invändigt angrepp i sista kurvan men hon felade till slut
då hon hade fått greppet. Hon klarade i alla fall andra plat-
sen före Vikastintan. Favoriten Rappello felade liksom Vild
Tåsjö.

En poplär hemmaseger ordnade Claes Scout som tog
ledningen i första kurvan och höll den sedan till mål.
Favoriten Qrut Sund tvåa före  Wilke.

Sedan Jubare felat från start gick Boston till ledningen
som han höll till på upploppet. Utter Will som hade en per-
fekt resa i andra par ytter angrep då och han vann lätt före
Vargen och Boston.

Solrappen avlöste ledande Liletta varvet kvar och in på
upploppet blev det en hård strid mellan tre hästar där
Solrappen kunde vinna före Remvik och Silverbest. Galopp
för Toretta och Petricia.

Krumbukt ar otroligt bra då han kunde spurtslå ledande
Monick Pride trots en resa i tredje spår. Tony Iran trea
medan Miss Rainbow gav sig i sista kurvan efter en resa i
dödens.

Dagens sista lopp blev som väntat en lätt seger för
Sjunga Best som vann före Fjällvittra. Sjunga  Best tid
1.30,8 är nytt banrekord för Hoting. 

19820714 (LT).
Den här veckan är det travfest i Hoting. Eller
rättare sagt – folkfest!.
Visserligen är tre travdagar ramen under veck-
an. Men folklivet, danserna, bingo och mötet
med alla bekanta är minst lika viktigt.

Travveckan i Hoting (i modern tappning) startade 1967. Allt
fler fngas av stämningen och atomsfären under de här dagar-
na. Och folkfesten gör att traditionen lever vidare. En gång
Hotingveckan, alltid Hotingveckan,  var det en entusiast som
sa till oss…

Hästägare, traventusiaster och många fler med familjer
planerar sina semestrar efter Hotingveckan. Tälten och
husvagnarna fyller campingplatserna. Och på stallbacken vid
travbanan är boxarna fulla under hela veckan! Jan Ivan
Eriksson, Gustav Lennartsson, Roland Andersson och många
fler flyttar sin träningsverksamhet till Hoting…

Det är alltid lika roligt att komma hit. Det är ju faktiskt
enda gången på året man hinner prata med de andra kuskarna
och tränarna inom travet, säger tex. Gustav Lennartsson. Och
menar vidare: Under resten av året flänger man runt och hin-

DEN HÄR VECKAN 
ÄR DET TRAVFEST I HOTING
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ner bara värma och köra löp innan man åker hem igen. Nu
hinner man stifta bekantskap med alla de kuskar man skäller
på under löpen… Gustav har ett tiotal hästar med sig till
Hoting.

Roland Andersson är en annan travtränare som dyker upp
i Hoting varje år. Roland bor numera i Skåne! Har varit i
Hoting varje år sedan 50-talet. Att jag flyttade ner till Skåne
för fem år sedan betydde ingenting – Hoting sviker jag inte.
Den här veckan är ett bra sätt för mig att träffa alla bekanta.
Nu gör jag det på ett och samma ställe… Säger Roland som
bodde i Sundsvall innan han flyttade söderut.

Men många, många fler är de människor från när och
fjärran i landet som kommer upp för att bara ha semester,
träffa folk och – gå  på trav!

Campingstugorna i Hoting bokas år efter år av samma
personer. På tältplatserna dyker också många upp år efter år
och umgås under trevliga former.

Ta tex. Gänget från Leksand, som sex år i rad kommit
upp i sin gamla ”Volovo-sugga” – hela gänget är klädda i
frackar. Tyvärr var det för varmt i år första dagen för att ha
de tjocka frackarna på …

Leksandsgänget bor i stuga 19 på campingen och den blir

något av ett centrum för ”hålli-gånget”.
Christer Årjes heter dalmasarnas ”bas”. Han skänker

också en lax till segrande kusk i varje lopp på travet! Ett
populärt inslag i tävlingarna.

Även för de många hästarna, som står vid travet i Hoting
under hela den här veckan, är det lite semester. Stallbacken
ligger alldeles vid en sjö och nästan varje häst får ta sig ett
dopp dagligen…

Hästarna mår väldigt fint. De känner på sig att det är lite
provisoriskt och att det kanske inte är så noga under dom här
dagarna, säger Jan Ivan Eriksson – travtränare från
Östersund. Han har med sig 14 hästar till Hoting! Och att
hästarna får ta sig ett dopp varje dag är ju toppen, säger han.

Vad är det nu som gör Hotingveckan så speciellt? Jo, det
är naturligtvis enkelheten och den lilla, lilla bananas lite pro-
vosoriska tävlingar.

Det tar lång tid mellan loppen, oddsen får man vänta på
en bra stund, det är trångt på publikplatserna, banan är bara
800 meter och det är väl faktiskt lite si och så med discipli-
nen på kuskarna i loppen. Vilket huvudstarten Mas
Ljungqvist (från Östersund) också vågar erkänna: Javisst,
ibland släpps starter iväg som på en större bana absolut skul-

(ÖP19821215)
För de flesta är Hotingtravet
en hektisk och av många
efterlängtad semestervecka.
Men här handlar det om häs-
tar och trav 52 veckor om
året.
En fritidsanläggning i gång varenda
dag. En tidig söndagsmorgon i
december inget undantag. När vi van-
liga dödliga föredrar sängvärmen är
det full rush. I stallarna finns nära ett
30-tal hästar. De ger jobb åt tre-fyra
personer och som i sin tur ger möjlig-
het åt hästvänner att bedriva sin
hobby.

På banan har två rimfrostiga entu-
siaster redan hunnit med några trä-
ningsvarv – Lage Hagström bakom
fyraåriga Charmflickan, bästa
Tåsjöhäst under travveckan och Sven
Olof Lindman med Mr Marasco, ostartad treåring. I stallet
håller 22-årige Jan Erik Göransson på att sela ut nyförvärvet
tvååringen Vannui, som han har tillsammans med sin far och
en yngre bror.

Var förr halvskraj för hästar men numera känns bara,
säger Jan Erik som varit fem månader hos proffstränaren
Roland Andersson i Skåne. Jan Erik delar intresset med sin
sambo Dagny Nilsson, också hästägare.

Att ha häst kostar en hel del pengar och att dela på utgif-
terna kan vara en förutsättning att ha hästar som hobby. Att
flera går samman i ett s.k. konsortium praktiseras på sina håll
och är även på gång i Hoting. För intresset bara ökar.

Fler stallar.
Det skulle behövas flera vinterstallar omtalar Gunno

Mårtensson. Han har hand om dussin-
talet hästar med ägare runt om i kom-
munen. Gunno började vid banan som
stallgrabb 1967, nu är han dess allt i
allo. Sköter det mesta, plogar banan
och även den mils långa skogsbilvägen
intill – omtyckt träningsåk.

Utan Gunno skulle många av oss
helt enkelt inte kunna ha häst. Tack
vare honom kan anläggningen hållas
öppen, enligt Sven Olof Lindman, som
så här års även kan koppla av en del
från sitt sekreteraruppdrag i Västra
Ångermanlands Travsällskap.

Banan breddas.
Arbeten att bredda banan fortsätter, till
våren återstår finputsen. Det behövs
mera pengar. Sällskapet har inte gett
upp hoppet att få regleringsmedel. Det
var som bekant sjöregleringen som en
gång tvingade travet från sjöisen.

Fyra ansökningar sedan 1962 har mötts med kalla han-
den, senast i år. Avslagsmotiv, anläggningen är inte tillräcklig
nytta  bygden.

Vad krävs egentligen för att vara till nytta för bygden frå-
gar Sven Olof.

Att dra in pengar och skapa sysselsättning? Travet gör
bådadera. Affärer omsätter mera under travveckan än i jul-
handeln. Vad begär man av oss? Föreningar och skolan
utnyttjar även banan.

Nu måste vi se till att få hit dom beslutande, många har
inte sett vad vi håller på med. Sven Olof och likasinnade har
för vana att aldrig ge upp. För annars skulle den här störta
och mest utnyttjade fritidsanläggning på frivillig väg i den
här länsdelen aldrig ha kommit till stånd.

s
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le ha varit omstarter. Men de grova förseelserna blundar vi
inte för. Då blåser vi till omstart.

En stor del i att travtävlingarna får en speciell atmosfär
har gamle trotjänaren Sven Norlin, som speaker. Hela tiden
ger han sina egna synpunkter på hur kuskarna kör och upp-
träder. Och hans kanske inte alla gånger så korrekta uttal på
de engelska hästnamnen gör att publiken får lite extra under-
hållning ibland.

Under den första tävlingsdagen i Hoting i år (i söndags)
var Sven i fin form och firade triumfer med några slagfärdiga
kommentarer: Jämmer och elände, jämmer och elände.
Varför håller ni på så här, sa Sven när det blev en andra oms-
tart i ett av loppen. Uppställning, säger han alltid när det är
dags för start.

Ja, Sven har varit med i många år. Och lägger ner mycket
tid och arbete på arrangemangen. Men han är inte ensam…
Nej, man kan lugnt påstå att nästan alla i Hoting är engagera-
de på något sätt. Jag räknar med att cirka 300 personer jobbar
före och under veckan. Och alla gör det helt ideellt. Det
berättar Sven Olof Lindman – Hotingtravets sekreterare. Det
har han varit allt sedan 1970.

Allt genom åren har dock en del förbättringar skett. Och i
höst ska vi bredda banan lite och dosera kurvorna bättre,
berättar Sven Olof. Men vi har inga ambitioner på att ändra
organisationen. Vi har våra ideella krafter här i Hoting som
ställer upp. Det är ju det som skapar en viss atmosfär på våra
travdagar.

Han berättar också att man inte har några planer på att
utöka tävlingsdagarna. Det är tre – söndag, onsdag och fre-
dag – och så kommer det också att förbli. Det brukar bli ett
netto varje år på i runt tal 100 000 kronor på arrangemangen.

Pengar som plöjs ner i förbättringar…
Men vi skulle ha behövt lite mer pengar till de komman-

de arbetena med banan. Vi hade hoppats få lite vattenregler-
ingsmedel, men vi blev nobbade, berättar han.

Myndigheterna menade att Hotingveckan inte kunde
anses vara av allmänt intresse för bygden? Ett beslut som har
upprört många som jobbar med travet i Hoting.

En som är heligt förbannad över det beslutet är gamle
storkusken och travtränare Algot Scott, som numera bor i
Hoting. Det är ju för bedrövligt att men inte kan få de här
pengarna, säger han. Algot är också med och hjälper till.

Det är en härlig stämning här under travveckan. Och det
trevliga är ju  att man kan behålla småbanans karaktär, säger
han. Algot flyttade till Hoting 1972, då han avslutade sin
långa tränar karriär på Åby. Hans fru Mary kommer från
Hoting – där har ni orsaken till flyttningen. Nu bor paret bara
300 meter från travet… 

Ett härligt ställe att bo på. Jag kan faktiskt inte förstå var-
för ingen tränare satsar på en verksamhet här i Hoting. Det är
inte så fasligt långt till de olika travbanorna runt om. Här
skulle hästarna trivas bra, säger han och bjuder alltså på ett
tips till någon intresserad…

För själva samhället Hoting blir det förstås också ett otro-
ligt uppsving. Det här är nästan värre än julruschen, var det
en expedit som sa till oss.

Samhället mångdubblas i innevånarantal och vad det
betyder för näringsidkarna är inte svårt att räkna ut. Hoting
får den här veckan karaktären av större semesterort. Dialekter
från hela landet hörs överallt. Travfesten är lika mycket en
folkfest!

s

HENNES LIV ÄR HÄSTAR 
ÖP 19821215
För Britt Inger Nääs i Hoting är det svårt att
skilja fritid från arbete. Hennes stora intresse
och sysselsättning är hästar. Hon jobbar från
morgon till kväll vid travbanan på Andersnäset
sedan flera år tillbaka. Varje dag. De timmar
som blir över, ”fritiden” dom tillbringar hon
gärna i stallet. Numera av en alldeles särskild
anledning, men mera därom längre fram i tex-
ten.

Skulle inte vilja hålla på  med något annat än hästar. 
Varför?
Det kan jag inte förklara, för hemma hade vi inga hästar

men mamma var snäll och skjutsade mig från Nälden varje
vecka till ridskola i Odensala. Sedan har intresset suttit i.

Britt Inger var då 8 år gammal. Hon utnyttjade ”fritt val”
i skolan till att lära med  om hästar och sedan jobbade hon
vid travbanan i Östersund.

Till Hoting kommer varje trav- och hästvän förr eller
senare. För Britt Ingers del 1975. Numera är Hotingbanan
hennes adress året om. För där finns även Gunno
Mårtensson, tränare på heltid. Sedan fyra jobbar de ihop.

Stallet är fullt av hästar, drygt ett dussintal och där finns
även Jennie Georgia. Henne har ni knappast hört talas om för
det är en nykomling i stallet och för Britt inger Nääs. Hennes
egen uppfödning, sju månader gammalt varmblods föl.

Atlanta Georgia och Ragata heter föräldrarna. Britt Inger fick
den fuxmärr ”hon beställde”. Hon kan inte förstå att en del
tycker att fuxar är fula.

Och nu får hon det hon många gånger drömt om att följa
en egen häst från dom första stapplande stegen, träna, sköta
om, dressera. Efter jul blir det cirkus, då ska Jennie selas på
för först gången.

Om drygt ett par år hoppas Britt Inger att ha sin ”lilla
pärla” på startlinjen på Hotingbanan – förhoppningsvis tilläg-
ger Britt Inger som vet att inte ta något för givet i den här
branschen.

En sak är alldeles säker, Britt Inger vet vad hon ska göra
på fritiden i fortsättningen.

Bild: Britt Inger
Nääs med sin egna
uppfödning.
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VA 19830715 Reportage
Brattbäcken, en vinterdag under 1930 talet i
istrav på Tåsjön. Timmer utlagt på de mest kri-
tiska passagerna av banan. Där fick kusken
stiga av och leda hästen över, det var inte ovan-
ligt.
Travovalen vid Tåsjö-älven en sommardag i juli 1983. Full

fart, och snart dags för första start. Lite annorlunda, lite mer
modernt men samma andas barn  ligger bakom.

Travet i Hoting har nämligen alltid byggt på frivillighe-
tens insats. På den lokala befolkningens villighet att ställa
upp och jobba , så också denna gång….

Det var nära att travet lades ned på 60 talet men eldsjälar-
na såg till att det levde  vidare och nu tror jag inte att det är
någon fara, säger Harry Jonsson, ordförande i Västra Ånger-
manlands Travsällskap, som förestår Hoting travet.

Jobb…
Harry har själv varit med sedan 1950 talet och vet att det vill

till arbete för att förverkliga travveckan. Då handlade det om
istrav, inte i Brattbäcken,  utan inne i Hoting. Det var innan
regleringen satte stopp för istravet…

Mer marknad och folkfest då. Lite hästbyten och sånt där,
förklarar Harry.

Harry Jonsson själv höll på att få sätta livet till. Banan
skulle plogas upp och traktorn for genom isen. Jodå, både
Harry och traktorn fiskades upp!

Jaha, det gick bra det också. Skrattar Harry.

Historier.
Det finns några rätt fantastiska historier från den här tiden.
Som när man tog upp kaffevatten i ett hål i isen och pissoa-
ren låg strax intill…

Ja, det är väl kanske lite på skarvat på den där historien,
säger Harry, men viss sanningshalt finns förstå…

En annan är om hur mycket folk man kunde plocka ut på
isen. Mätningen gick till så här: Två spikar slogs fast i mål-
domartornets vägg. Sedan fick det sjunka visst mycket varje
timme. Sjönk det inte för mycket kunde man ta ut mer folk.

Det var riktig is då, konstaterar  man runt bordet där kaf-
fet dricks innan första start går för kvällen.

Hoting travets framtid har emellertid inte alltid varit ljus.
Under 60 talet hopade sig orosmolnen. Eventuellt var travets
saga all.
Men, entusiaster som Sven Norlin, Gustav Nilsson och
numera framlidne Einar Johansson med flera jobbade vidare.
Nu blev det  sommartrav vid Tåsjöälven, strax söder om
samhället.

Och på den vägen är det. För varje år har man förbättrat
eller förändrat något vid banan. Senast i år har hela fjolårets
överskott om 200 000 kronor gått till byggnation.

Under årens lopp har en loge som härbärgerar cafeterian
och dansbana hämtats från Brattbäcken.

Svårigheter.
Totohallen transporterades till Hoting från Solänget. En resa
som bland annat kostade ett par kullrivna telefonstolpar och
en hel del svett och tårar från de medverkande. Det var
besvärligt, milt uttryckt.

Vi lägger ned alla pengar på byggnation. Och det sker
helt frivilligt. Ju närmare travet vi kommer på sommaren,
desto mer stegras intresse, förklarar Harry Jonsson.

Det är inte bara travsällskapet som medverkar under trav-
veckan. Lottakåren, Hotings IF och Lions har alla ett eller
två finger med i spelet. Det tarvas förstås att närapå hela byg-
den ställer upp….

Det här är ett pussel, men det  fungerar, säger Harry
Jonsson.

Mellanspel.
Hoting travet är för de flesta ett mycket trevligt mellanspel.
Det syns inte minst på de många som återkommer år efter år.
Från hela landet dräller det in folk, som semestrar en vecka.
Provar med en slant på toton och trivs bland folk de kvällar
det inte är trav.

Vi är en av de få banor som kör på 800 meters ovalen,
säger Harry Jonsson, det är en tradition som vi ska slå vakt
om.

De flesta som besöker Hoting är nog tacksamma för vakt-
slåendet om travet. Alla verkas trivas….

Lennart Boden

FRÅN BRATTBÄCKEN TILL SOMMARTRAV 
EN LÅNG VÄG BYGGD PÅ FRIVILLIGHETENS GRUND!

Från Halmstad till Hoting- en sträcka på mer
än 100 mil enkel resa- utan att tveka!

Det handlar om Sundsvalls bon Roland Andersson, känd
travprofil i Mellan Norrland som trots avflyttning till södra
Sverige aldrig tvekar att åka till Hoting under trav veckan.

Nej, det har blivit av varje år sedan 1965 nu, säger
Roland och skrattar.

För Roland Andersson handlar det här mest om semester

och trevlig samvaro med vänner och bekanta än om blodigt
trav allvar. Visserligen blir det några uppsittningar, men
sparsamt med framgångarna.

I onsdags styrde Roland bland annat dottern (gift och
bosatt i Nordingrå) Elisabeth Edholms Jerkbest. En häst
som för dagen mer hade passat på galoppbanan. 
Ja, huga den här bara hoppade. Likadant sist, då galoppera-

de den i mål som trea, suckar Roland, och pekar på hästen
som står inne i gäststallet på andra sidan vägen, från travo-
valen sett.

ROLAND ANDERSSON I HOTING FÖR TJUGOÅTTONDE GÅNGEN

HAR ALDRIG TVEKAT ATT ÅKA HIT IGEN!

s
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SVEN LADDAR 
MED VITA LÄKEROL
Sven Norlin har laddat med tre askar vita
Läkerol. Han är dagens speaker. Det är han som
kallar hästarna till start, talar om placeringar
och odds. Då gäller det att rösten är i trim.
Nej, jag spelar inte själv. Det hinner jag inte. Tips, de kan du
inte få. Vi här i måldomartornet lämnar aldrig tips.  Det vore
inte riktigt juste, vi ska vara neutrala.

Måldomartornet är travets hjärta. De som jobbar här står
ständigt i kontakt med toton, bandomaren och veterinären.
Här mäts kilometertider, och här tar man bilder på hästarna
som går över mållinjen. Ibland är det nödvändigt för att man
ska se vem som var först. Det kan röra sig om centimetrar.

Sålt för 58 000 .
För spelarna är totoluckorna lika viktiga som själva banan.
Ove Ericsson i Tåsjö jobbar i hundrakronors luckan. Efter sju
lopp hade han sålt bongar för 58 000.

Det var en som spelade för 2 100. Det är rekord för idag.
Men jag har ingen aning om vilken häst han spelade. Hinner
inte tänka på så´nt, säger han och tar emot 400 för nummer
två.

Folk kommer hit i sista minuten. De kollar provstarterna
först. En del verkar bestämma sig först när de kommer fram
till luckan.

På väggen
Bongarna sitter på en tavla på väggen. De har en präglad
kod, som talar om  vilket lopp det gäller. Där står också häs-
tens nummer och hur mycket bongen är värd.

Folket som samlas runt luckan tittar på de största siffror-
na. De berättar hur många bongar som sålts på varje häst. På
så vis kan man få en liten uppfattning om det kommande
oddset.

Det är mycket hästfolk här idag, säger Ove, och lämnar ut
två bongar på nummer tio, Top Quick. Tio minuter senare var
de värdelösa.

Ann Katrin Drevfjäll

HUR HITTAR MAN 
EN SEGRARE?
Hur känner man igen en segrare? Jag bestäm-
mer mig för att lita till min intuition. Hästarna
kalas till defilering, och när de travar förbi ser
jag honom direkt. Nummer ett, en brun häst
med svart man kommer att vinna. Han håller
huvudet högt och travar finast av alla. Min tia
kommer att ge mångdubbelt igen.

Flaggan uppe. Klar. Ett – två – köör.
Hästarna kommer iväg utan missöden. Min häst, Mac

Sig, tar omedelbart ledningen. Han är ett huvud före de
andra. Efter ett varv leder han fortfarande.

Bredvid mej står en glädjedödare.
Han kommer aldrig hålla, fnyser han

Jag börjar bli skeptisk själv. I de tidigare loppen har jag
noterat att segraren oftast kommer upp bakifrån någonstans i
loppet.

På andra loppet går nummer två upp vid sidan. De ligger
jämsides ett tag, sedan tar krafterna slut. Speakern ringer i en
klocka för att tala om att det är upplopp, och nu sackar Mac
Sig efter ännu mer. Han blir sjua, och jag beslutar att byta
taktik till nästa lopp.

Nu struntar jag i hur hästen ser ut. Tar istället  itu med
spel programmet. Ett virr varr av siffror och förkortningar.
En viktig nyckel  för att hitta hästen med bästa presta-
tionsförmåga.  Jag får hjälp att dechiffrera alla kryptiska siff-
ror.

Nummer nio, Jasmi, verkar snabb. Det är ett sto som har
startat tolv gånger i år, tre gånger har hon vunnit. Hon har
fått tredje spår. Det är bra, säger en som kan. Jag spelar en tia
utan att ens ha sett henne.

I sorlet hörs olika bud.
Åttan vann. Nej, det var nian. Jag har satt en hundring på

den.
Publiken ser vad den vill se.
Vi får vänta på svaret. Målfotot får avgöra. Efter fem

minuter meddelas resultatet. Lopp nummer sju vanns av häst
nummer åtta, Åsfuxen.

Jag har förlorat 20 kronor på trav. Tar med bongarna hem
som minne. De flesta river sönder sina. Få vill minnas sina
felsatsningar.

Ann Katrin Drevfjll

Men, frågar man sig, vad är det då som gör att man åker
från Halmstad till Hoting, år efter år?

Det här är den enda ledighet man får under året och så
är Hoting travet ju lite grann av en folkrörelse. En skön
avkoppling med andra ord, säger Roland.

Uppfödning.
Nere i Halland (Roland bor fyra mil söder om Halmstad)
ägnas numera tiden åt uppfödning. Frun stannade hemma
för att  se till gården och ta hand om de betäckningar som
parets hingst ska göra under veckan.

Ja, vi kunde inte åka ifrån båda två, berättar Roland.
Själv har föstås Roland Andersson några hästar. Bland annat
en treåring i träning hos Rolf Nordin på Solvalla. Den star-

tade för resten i onsdags, men slutade oplacerad. H. R.
Newport var namnet. Ska vi tro att H.R. står för Hans-
Roland?

Blygsamma framgångar.
Några större framgångar har det hittills inte blivit för
Roland Andersson i Hoting, denna trav vecka, men det spe-
lar ingen större roll…

Händer inget oförutsett gör Roland samma långa resa
nästa år också.

Ja, än har man inte tvekat att åka, säger Roland. Det är
lite grann av Hoting travet i ett nötskal!

Lennart Boden

s
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En smäcker brun häst travar förbi i full fart på
ena långsidan. En äldre man i säckiga byxor och
kavaj kollar i programmet. Gör en notering på
nummer nio, Sonat i lopp två. Den hästen
kanske ska ge honom storkovan. Dagens klipp.

Det är en dryg timme kvar till första start. Publiken har
redan börjat strömma till. En del har kommit för att spela
stora pengar.  Andra är här för att det är fest. Årets trav hän-
delse.

Klockan 18 går första loppet. Nu är det massor av folk på
Hotings travbana, kanske 2000. Familjer, småfulla artonårs-
grabbar, hästtjejer och röd nästa farbröder med 75:an i säkert
förvar innanför kavajen. Nästan alla bär med sig de viktigaste
attributen. Program och penna.

Det är klart för start. Hästarna ska springa 1 660 meter,
två varv. Nu är de iväg. Efter tre sekunder ljuder en hes sig-
nal. Omstart. Någon stack för tidigt.

Irriterade.
Jävlar, hörs det från flera håll i publiken. En ny start, det
betyder att kuskarna och hästar blir lite irriterade. Måste
ladda om igen, och då kanske det inte alls går som planerat.
En ny start betyder också nya möjligheter att spela. Många
går omedelbart till totoluckorna.

Andra starten går bra. Nummer tre, Järboflickan leder.
Det är som det ska, hon är favorit.

Hon vinner lätt, säger en sakkunnig och känner efter att
bongarna, beviset på spelinsatsen ligger kvar i fickan.

Järboflickan vinner inte. Tio meter före mållinjen börjar
hon trilskas.  Hon galopperar, och det är stängt förbjudet. På
travbanor ska hästarna trava. Kusken håller in för att få häs-
ten  att gå över till trav, då kommer två hästar före över mål-
linjen. Den sakkunnige river sina gula lappar. Kanske lyckas
han bättre i något av de andra elva loppen.

Olika typer.
Det finns olika typer av travpublik. De som snackar och de

som tiger. Ivar Norström hör till den senare kategorin. Han
talar inte gärna om spelet. Säger att han inte kan så mycket,
trots att han sägs vara en riktig hästkarl.

Honom ska du prata med, han har varit med länge.  Han
har haft egna hästar, och kan spelet, säger de som jobbar i
måldomartornet och pekar på en äldre man i keps och mili-
tärgrön jacka.

Ivar skrockar.

Spelar lite.
Nä, jag spelar bara lite. Det är ingen idé att kasta bort peng-
arna när man inte kan något.  Men det är en härlig sport. Den
vill jag gärna ha kvar.

Han har spelat i de lopp som hittills avverkats. Förlorat i
alla tre.

Hur mycket? Nej, det säger jag inte. Sån´t pratar man inte
om. Det är bara när man vinner som man säger till, säger
han.

Till luckan.
Ivar har inte tid att prata mer. Han reser sig från campingsto-
len och går bort till totoluckorna. Han står i kön för 50 kro-
nor vinnare. Det är ingen idé att fråga vem han ska spela på.
Ivar ger inga tips. Men några lopp senare syns han på andra
sidan totohuset. Det är där vinsterna betalas ut.

Det blåser små snålt i kväll. Den som är frusen kan klätt-
ra upp för den smala trätrappan som leder till serveringen.
Där erbjuder lottakåren kaffe och våfflor. I ett utestånd finns
korv att köpa. Sju spänn en med bröd.

Stämningen runt travbanan är gemytlig. De flesta har
säkert kommit hit för att trivas och titta på hästarna, spela
några tior för skojs skull kanske.

Där är kön.
Det syns också runt totoluckorna. Det är i tiokronors luckor-
na det är kö, till hundrakronors luckan kommer man fram
direkt.  Det är vid den luckan man ska stå för att lista ut vil-
ken häst som är mest spelad.

Redan i tredje loppet blir det nytt totorekord. Publiken
spelade för 51 660 kronor. De som spelade på nummer ett,
Gimlagutt fick sina pengar tillbaka med ränta.

Ann Katrin Drevfjäll

DET FINNS DE SOM SNACKAR 
OCH DE SOM TIGER TYST…

I HOTING FINNS 
TRAVETS RÖTTER 
G-P1985
Mitt emellan storloppen den här månaden och
flera tusen mil därifrån körde Sveriges minsta
travbana sina årliga stortävlingar.

Tre kvällar med tio lopp och fulla femton hästars fält rätt ige-
nom. Hoting handlar om rötterna för den sport som plötsligt
exploderat i popularitet under 80-talet. Samhället ligger längs

upp i Jämtland, i samma landskap föddes den svenska trav-
sporten i slutet av 1800 talet.

I Hoting rör man vid travets ursprung. Äkta vara fast i
förminskat format.

En sann fotbollsentusiast ser lika gärna division X-fotboll

s
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mellan Trubbel och Stolpskottet på Hedens grus som alls-
venska ÖIS på ödsliga Ullevi. Till Hoting kan den åka som
bryr sig mer om hästsport än big business glittret kring hästä-
garrestaurangen på Åby. 

Många tar sig också till Hoting. Runt 2 000 betalande vid
varje tävlingsdag. Det går en husvagn per startande häst och
parkeringsplatsen är fylld av långväga gäster. Travveckan är
årets höjdpunkt i avfolkningsbygden utefter staketet och uppe
på Travlogen träffas gamla kompisar och återses ”utlokalise-
rade” jämt- och ångermanlänningar som återvänt hem på
semestern.

”Experter”.
Det är amatörernas travfest. Alla har åtminstone någon gran-
ne som har en kusin  vars arbetskompis är delägare i en
nordsvensk…

Och många försöker ge sken av att vara verkliga kännare.
Fast experttipsen som viskas förtroligt håller inte alltid
högsta halt. ”Brorsan sa att hon verkade pigg i morse”, ”den
där åt rejält i dag, då är han på hugget” och ”titta på svans-
föringen, det måste vara en speedig sak som kommer i spur-
ten...”

Erfarna häst-gamblers är en försvinnande minoritet i
Hoting. Det avspeglar sig också framför totoluckorna. Den
som skall spela ”10 kr plats” tvingas trängas med ett tjog
andra framför varje kassa, spelar man däremot ”50kr. vinna-
re” blir man ensam i kön. Och snittomsättningen på 50 – 60
000 per lopp motsvarar långt ifrån de lönsamhetsbegrepp per
besökande man kalkylerar med på andra travbanor.

På Hoting blir spelet aldrig blodigt allvar där  råder det
genuina gemytet. Att en och annan blir tillfälligt förmögen
tack vare skrällodds som 9.20.35 och 125 gånger pengarna
(utdelningen i fyra på varann följande lopp!) betyder bara att
vinnaren blir den självskrivne finansiären både för kvällens
tunnbröds rullade varmkorv och det lilla glaset före dansen
dan därpå…

Populärt.
Att tävla i Hoting blir en kombination av semester och jobb
för norrlandstränarna och i korp-konkurrens är det givet att
rutinerade kuskar som Einar Magnusson (årsbäst med fem
segrar), Kalle Halvarsson och Lasse Lindberg avgör många
lopp genom att styra även sämre hästar till seger. 

Tränare med V65 meriter anlitas gärna som lånekuskar,
men årets populäraste inhoppare blev ändå inte någon av rik-
skändisarna.

Hemmatränaren Gunno Mårtensson övertalades att köra
en tidigare totalt segerlös märr, Milla Rendez-Vous och det
blev vinst direkt.! Hederspris till ägarna, täcke till Milla och
goodwill för Gunno, som snart lär låta tala om sig även i

större sammanhang. En av hästarna han hjälper till med är
nämligen Näsfuxen, landets kanske bästa fyra åring bland
kallbloden!

En annan f.d. kollega som kom tillbaka, sågs och segrade
på Hoting i år var Åbys nya stjärnskott Stefan Söderqvist.
Avslutningskvällen bjöd på en körsvens match och den vann
den förre jämten säkert.

Kontakt med Åby.
Tränarkontakterna mellan mölndalsbanan och Hoting är för
övrigt gamla, Åbys legendariske champion Algot Scott flytta-
de upp till Hoting efter pensionering och han betydde mycket
för traventusiasterna som satsade på att utveckla sporten i
den norrländska glesbygden. Scott höll alltid till kring stallar-
na, gav  goda råd och ställde upp – som en av de drygt 200 i
arrangörsstaben! – vid tävlingskvällarna Scotten förblev aktiv
ända fram till sin död vintern –84.

Att Hoting behåller sina västsvenska  band bevisades
redan vid årets första lopp, premiärsegrare blev dalslandshäs-
ten Jolly Samba. En av flera ”udda” vinnare. Det är svårt att
hitta rätt när resultatrader domineras av nollor och rapporter
om galopper och diskningar och V5 spelet blev rena hasarden
på Hoting.

Inte en enda gång blev det utdelning på fem rätt!
Mittkvällen i veckan lutade det till och med mot att tre rätt
skulle räcka, när det bara återstod en handfull bongar efter
två avdelningar! Till slut blev ändå två spelare kvar med fyra
rätt var.

Fast årets första V5-vinnare Radimir skäms verkligen inte
för sig. Det är en synnerligen unik sexåring som tävlar i två
olika sporter. Dels som stark mellanklasshäst bland kallblod-
stravarna, dels som hopp- och dressyrhäst! Pia Jarhede, som
både äger och tränar hästen utmanar alltså all biologisk san-
nolikhet och skiftar mellan sulky och sadel när han skall
tävla – och det har blivit gott om priser i bägge sporterna!

Viroid här också
Pias Radimir är en av de hippologiska ”personligheterna”
man stöter på i Hoting – en av anledningarna till att det kan
vara värt att planera sin semesterresa så det stämmer med ett
besök nästa år.

En annan är att uppleva trav som lättsamt folknöje, som
den charmfyllda chanssport det är.

Mellan Hoting och New York i natt är avståndet ändå inte
helt oöverstigligt. Inte bara det att man kör på 800-metersana,
”half-mile-tracks” på bägge ställena – det var inte länge
sedan en av nattens VW deltagare, västerbotters hästen
Viroid, ställde upp från samma start mot Athos Brodde,
Rosso och Stinger, några av snabblopps stjärnorna under
Hotingvecka…

s

TOTOHISTORIK
1946 kunde travbesökarna för första gången spela på häs-
tarna som tävlade på Hoting sjöns is. I och med man fick
tototillstånd ökade intresset ytterligare för själva tävlingar-
na, samtidigt som föreningen fick ett extra bidrag i kassan
som så väl behövdes.

Kördes i regel i påsktid, som många gånger var kall och
blåsig, totohusen hade enkla väggar ingen isolering eller

värme. Att under sådana förhållanden utföra ett kontorsar-
bete utan vantar på händerna måste ha varit en prestation i
sig själv. Bongar skulle stansas, listor skrivas, pengar räk-
nas, böcker och redovisningar föras, för allt måste stämma
även på den tiden.

1946 och framåt var det hästavels föreningen som
arrangerade och ansvarade för tävlingarna.

1957 bildades travsällskapet som sedan övertog.
När landbanan stod klar 1967 flyttades tävlingarna från

vinter till sommar, förstaåret i augusti för att 
Sedan årligen åter komma första veckan i juli.
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När Sven Norlin plockar fram bucklorna från
sin gyllene travepok, väcks minnena åter till liv.
Han berättar sina hästhistorier som den värsta ”storljugare”
och hela kroppen är med när han demonstrerar hur han slog
skrothandlaren med en hästlängd. Det var på den tiden när
Hotingstravet kördes på isbanan i Brattbäcken, men Sven
Norlin är fortfarande en profil i travsammanhang.

När jag var barn, fanns det ett grundmurat hästintresse på
varje gård, säger Sven  och berättar att man till och med kapp
körde när man åkte iväg till julottan i Kyrktåsjö.

Under 40 talet valde Hästavelsförenignen att köra sina
travlopp på Hotingsjöns is för publikens skull. Banan var en
kilometer lång och14 meter bred och man skottade bort snön
för hand. Det var ett förfärligt slit, men så småningom gick
vi över till traktorskottning, säger Sven som vid ett tillfälle
fick lämna en kurva oskottad då isen inte bar.

Sven for iväg för att hämta lättare redskap, men när han
kom tillbaka möttes han av en förtvivlad hjälpreda som hade
sett den oskottade biten och tänkte ge ett handtag. Isen var
för tunn och på 10 meters djup låg baklastaren…

Rodde på isen
Hur otroligt det än låter, hände det dock aldrig någon olycka
med hästekipagen involverade.

Det var egentligen tack vare sjöregleringen som vi
bestämde oss för att travet skulle gå på land, berättar Sven.

Dagen innan ett lopp släpptes vattnet på och för att över-
tyga både hästkarlarna och publiken om det omöjliga i att
köra loppet, tog Sven Norlin fram en gummibåt och rodde
banan runt. Nästa gång kör vi på land, sa Sven Norlin och så
blev det.

Potatisåker
Man lejde en caterpiller och anlade banan på Andersnäset,
satte upp några käppar för att markera gränserna och släppte
ekipagen på den finaste matjord man kan tänka sig.

Allt såg riktigt bra ut dagen innan loppet, men ett ordent-
ligt skyfall förvandlade banan till exakt den potatisåker den
hade varit innan caterpillern hade jämnat till den.

Premiärloppet kördes med mjuk matjord en halv meter
upp på sulkyhjulen

Syndabock
I travsammanhang är det inte bara hästarna som är heta på
gröten. Publiken var inte alltid nöjda med domslutet och i sin
iver att få tag på den ”skyldiga” stormade man domartribu-
nen som var en klen byggnad av glas.

Jag har överfallits av missnöjda åskådare vid ett par till-
fällen, men det hörde till,  berättar Sven och hävdar att om
någon blev utsedd till syndabock var det speakern och i den
rollen kommer publiken att se Sven Norlin igen när
Hotingtravet går av stapeln nästa vecka.

Kupp
Ett tag höll man på att mista sina travdagar, men när nöden
är nära är kreativiteten på topp.

Travet fick vara kvar om vi bildade ett nytt sällskap och
begärde nya travdagar, berättar Sven och får en lurig blick i
ögonen. Så här i efterhand kan vi avslöja att Sven Norlin var
”pappa” till den kupp som genomfördes på 50 talet.

Jag gick  hem och skrev stadgarna, bildade ett sällskap
som bara bestod av ett namn på papperet och fick landsfiska-
lens underskrift på mina uppdiktade protokoll, skrattar Sven.

På det viset kom Västra Ångermanlands Travsällskap till
och på ordförandeposten satt ingen annan än Sven Norlin
själv.

Ren-miss
Under sina många år som ordförande i sällskapet har Sven
satt en ytterst personlig prägel på travsporten i Hoting.

Ett år bestämde man sig för att satsa på ett publikfriande
arrangemang för att locka folk till travbanan.

Vi betalade samerna 500 kronor för att ta hit två renar
som vi tänkte skulle gå ett varv på banan. För ytterligare 500
kronor skulle samerna spänna renarna för sulkyn och köra ett
tävlingslopp, men det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss,
säger Sven.

Renarna stod kvar i inhägnaden och publiken fick nöja
sig med att beskåda de något annorlunda ”travhästarna”.

Pengarna styr
Jag minns också den tiden när vi körde på isen och då var det
minsann inte frågan om någon träning av hästarna. De kom
direkt från timmerskogen och gick sina lopp, säger Sven
Boström, Hoting som tog över ordförandeskapet efter Sven
Norlin.

Sven Boström har fortfarande hästar på travet, men käns-
lan är inte den samma i dag, påstår han.

Intresset för det ideella arbetet har svalnat och det handlar
mer och mer om pengar, säger han.

Det räcker inte längre med en klapp på axeln och äran av
att vinna. Men travdagarna i Hoting väcker de gamla kuskar-
na till liv och till veckan kommer de att finnas där för att
insupa atmosfären och slå vad om vinnarna.

Hästavelsföreningen V.Å.T
1946 22.933 kr (2 dag) 1958 114.704kr(2dag)
1948 29.696 kr (3 dag) 1967 96.281 kr(2dag)
1952 57.518 kr (3 dag) 1974 407.439 kr(3dag)
1955 95.527 kr (3dag ) 1984 1.489.970kr(3dag)
1957 100.000 kr (2 dag) 1986 1.596.504kr(3dag)

Totons utveckling har varit enorm, första söndagen 1946
omsattes drygt 10.000 till dagens 1,5 miljoner (3 dagar).
Dess betydelse är mycket viktig för att kunna ge hyggliga
priser, bygga om och underhålla anläggningen, själva banan
hålls öppen året runt för att träning ska kunna bedrivas.

SVENS KUPP PÅ 50 TALET RÄDDADE HOTINGS TRAVDAGAR 

Här några siffror om totoomsättningen
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Kärleken till hästen och livet, för människor
från när och fjärran tillsammans. Det är
travvecka på Andersnäset i Hoting. Semester,
spel, spänning, avkoppling, bad, dans, fiske och
campingliv när det är som bäst.

Jag har åkt hit för att ha roligt, säger hans Björklund från
Edsbyn, att vinna är inte det viktigaste, säger han och visar
stolt upp sin häst Cyrano, som visserligen blivit betäckt men
som tävlar ändå.

Hotings alla campingplatser är till bredden fyllda. Öve-
rallt syns tält och husvagnar uppställda på de mest besynner-
liga platser kring travbanan. Hästarna bor i de gamla stallar-
na, där de nyfiket sträcker ut sina huvuden.

På dagen står travbanan tom inför kvällens lopp. Men liv
och rörelse saknas inte på travområdet, överallt pågår andra
aktiviteter.

Vet allt
Runt ett bord, utanför toaletterna sitter gänget som vet allt
om hästarna och deras chanser. Där diskuteras och divideras.

Skuggan har också en viss dragningskraft på hugade kus-
kar. Ett tillfälle att ta igen sig efter kvällarnas dans och körda
lopp.

Travveckan i Hoting varar i tre veckor. En vecka här på
travet och två veckor hemma för att hämta nya krafter, säger
Frank Andersson från Hallsberg. För tre år sedan blev han
hitlurad av en annan travfantast. Den gången gick det
utmärkt och han tog hem flera vinster, så nu har travveckan
blivit obligatorisk.

Har man inte varit i Hoting så är det ingen sommar, påpe-
kar Bo Arne Johansson från Arvesund och lutar sig förnöjt
tillbaka i glada vänners lag.

Jag blir så trött, att jag måste åka hem efter varje travdag,
för att ta igen mig, säger Morgan Strömberg, 9 år, som valde
att åka till Hotingtravet med sin farbror i stället för att följa
med familjen till Italien.

Lång kö
Kön till serveringen är lång och många hungriga kommenta-
rer hörs om dagens pannbiff. Sedan klockan sex på morgong-
en har det lagats mat, bretts smörgåsar, gräddats våfflor allt
för att klara av dagens ruljans. Omkring midnatt stängs kafe-
terian och några timmars sömn väntar inför nästa långa
arbetsdag.

En vecka går det ju bra att hålla på så här, eftersom det är
kul, säger en tjej bakom disken samtidigt som hon sträcker
fram en rykande tallrik och tar betalt med den andra handen.
På stranden badar människor och hästar om varannat, när
solen blir för varm.

Två steg framåt och ett bakåt. En viss tvekan märks hos
Mirade som aldrig badat förr. Efter den här veckan kommer
troligen även Mirade att angripa vattnet på det sanslöst oräd-
da sätt som de hästar som insett simmandets tjusning.

Han ska nog inte bada i dag, eftersom han ska ställa upp i
kväll säger Mirades ägare Bertil Eddelid, som skyndsamt
kommer till sin hästs undsättning.

Enormt
Från och med midsommar har entusiaster från trakten ägnat
sig åt att ställa i ordning stallarna och bygga den nya läkta-
ren.

Organisationen är helt enorm, entusiasmen vet inga grän-
ser, säger Åke Gustavsson, som varje år tillbringar en

REKORD OCH 
STORPUBLIK
ÖP 19860708
Hotings travvecka har rullat i gång.
Hotingtravets premiärkväll blev minst lika
succé betonad som tidigare år trots att man
denna gång tvingats flytta från söndag till
måndag.
En mycket stor publik spelade friskt och köerna framför
V5 kassorna var långa. Omsättningen på V5 blev nya
rekordet 73 178 kronor.

Efter skräll av Speedy Melker och Owe Söderberg till
45 i odds och sedan Canopus till 13 i odds stod det åter
klart  att V5 omgången på Hotingtravet blev spelarna
övermäktig och det var alltså inte någon som lyckades få
fem rätt. Dessutom blev utdelningen fina 9 513 kronor
på fyra rätt.

Kvällens kusk.
Kvällens kusk var Hallsbergs gästen Frank Carlsson som
dubblade med Canopus och Knight Nibs vilka båda
imponerade efter svåra löpningar.

En fin treårig nordsvensk visades upp av Kent
Eriksson från Husum. Kent ledde hela vägen med sin
Bergastintan och favoriten Pia Sawas attack avvisades på
ett snyggt sätt. Tiden 42.8 varslar om fortsatta framgång-
ar.

Rappsnobben infriade förtroendet som V5 bank för
Karl Jonas Ohlsson men redan i den andra avdelningen
blev det tungt för V5 spelarna då Speedy Melker efter ett
svettigt lopp vann till 45 i odds och bara 47 kuponger var
kvar.

Näsmin rundade enkelt motståndarna innan det var
dags för en ny uppvisning. Denna gång i form av
Canopus som för Frank Karlsson rundande fältet på ett
liknande sätt som Speedy Melker. Canopus såg till att de
22 bongar som återstod med tre rätt blåstes bort. Frank
fortsatte sedan direkt med att i sista avdelningen på ett
lika imponerande sätt vinna med Knight Nibs och fast-
ställde åter en fin utdelning på V 5:an.

UTAN EN VECKA I HOTING 
BLIR DET INGEN SOMMAR
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Jag har inte varit så flitig gäst i Hoting sedan
travbanan flyttade upp på land 1967, men jag
minns en hel del från istidens sena 40-tal.
.Det som skall berättas här nedan så småningom är sanningen
ur en skrämmande travvärld som den kunde se ut för 40 år
sedan. Preskriberast också vid det här laget.

Men låt oss inte gå händelserna i förväg utan blicka än
längre bakåt i tiden, då Hotingtravet ännu inte blivit verklig-
het. Tåsjö-Alanäs-Frostvikens  travklubb hade sett dagens
ljus 1923 på initiativ av Erik Nordin i Brattbäcken.

1924 arrangerades de första tävlingarna i Alanäs, men
intresset där och i Frostviken var så ”kyligt” att de arrange-
rande i Tåsjöbygden beslöt sig för att arbeta på egen hand.
Fram till 1940talets början hölls också årliga istrav i Tåsjö
innan Hoting kom in i bilden.

Fick toto
1946 erhöll Hoting tototillstånd och fick också tre tävlingsda-
gar mot tidigare två.

Ett historiskt år var 1947. Då fick Hans Erik Lantz, kallad
”Totte” och arbetande hos Fritz Ekbäck, i uppdrag att åka till
Hoting med ett antal hästar. Han måste självfallet ha hjälp
och undertecknad och landsfiskalssonen Nils Erik  Byström,
numera ett starkt namn i ATG, tillfrågades om vi ville följa
med. 

På den tiden kördes tävlingarna i påsktid. Vi lastade åtta
hästar vill jag minnas tidigt en morgon. Tåget gick sakta, höll
inte ens tidtabellen och i Sikås hade Nils Erik fått nog:

Nu skall jag greja ett extralok, sa ha lika myndigt som
pappa, landsfiskalen Nils.

Ljög fräckt
Sagt och gjort. ”Byssa” klev in på stationen, ljög helt fräckt
att vi skulle starta hästarna samma dag – och fick sitt extra-
lok… På så sätt kom vi fram i god tid. Hästarna skulle inte
starta förrän dagen efter.

Men nya problem återstod. När vi skulle ta in en häst som
hette Rospigg ( av ardennertyp) i stallet var stalldörren helt
enkelt för liten. Vi fick i stället frikoppla två järnvägsvagnar
och ha hästarna stående där på stationen. 

Sju av sju.
På tävlingsdagen anlände de tre kuskarna Ekbäck, Olle Thor
och Axel Johnsson. Det skulle köras sju lopp och de tre från
Östersund vann alla sju. H Johnsson inledde med Eivinkulla,
Thor vann dubbelt med både Katablanka och Omertösen och
Ekbäck med Karl Alfred och ett kälklopp med nämnde
Rospigg. Det var den hästens enda start i livet, rekordet blev
nånting kring 2.20 och oddset 1.22.

I den här vevan dök också signaturen ”B o B” upp i
Jämtlands Tidnings lilla travspalt. Den stod för ”Biffen och
Byssa” eller vice versa – Nils Erik och jag hade gjort vårt
intåg i den svenska travarvärlden minsann…

Storfavorit som föll
Så kom 1948. Då hade jag arbetat uppemot ett år på
Östersunds Posten. Målarmästare Erik Björk och Olle
Orrheim på ÖP hade bestämt sig för Hoting. Björk, som gil-
lade ”Byssa” och mig, bjöd med oss också.

Vi bodde på dåvarande Hörnstugan och jag minns att
skämtaren Björk skrev in sig i hotell-liggaren under yrket tid-
ningsutbärare…

En av tävlingsdagarna kom Björk på en idé. Katablanka
och Olle Thor var storfavoriter i ett lopp. Lillgreta och
Casper Andersson från Hackås lika klara andrahandare.
”Målar´n Björk sa till Thor att ta det lugnt med Katablanka
och låta Casper vinna. Och så skulle vi förstås spela på
Andersson från Hackås.

Så blev det nu också. Men ingen av oss hade räknat med
en häst som hette Pallas, körd av Anders Norman från
Sandslån. Han kom farande på upploppet. Thor såg att
Lillgreta skulle få stryk och körde då själv med sin
Katablanka.

Men hon nådde inte Pallas, men väl Lillgreta i en hård
målstrid. Nåt liknade hade man inte varit med om i Hoting
och dröjde med resultatet.

Erik Björk stegade käckt över till domartornet, presente-
rade sig och förklarade slutstriden genom att dra upp en linje
på ett papper och förklara var de tre hästarna var placerade:
Lillgreta på innerspår, Katablanka i mitten och Pallas längst
ut. Det är klart att ni måste döma så, menade ”Målar´n. Så
gjorde också nämnden.

Mest förvånad blev nog ”segraren” Casper Andersson.

semestervecka på Hotingtravet. Med sig har han den fem
man starka familjen, två hästar och en hund.

Hästarna trivs toppenfint i stallen. Att de inte är i moder-
naste snittet spelar ingen roll, säger Åkes fru Vivian
Gustavsson. 

I modernaste snittet är däremot den portabla datoriserade
totalisatoranläggningen som är ny för i året. Den lyckades
ställa till visst huvudbry för arrangörerna första travkvällen,
då strömstyrkan endast uppgick till187 volt och maskinen
krävde 220 volt. Men slutligen lyckades vi med lite hjälp
klara oss med 210 volt, eftersom strömmen var så jämn,
säger Harry Jonsson, ordförande i Västra Ångermanlands
Travsällskap och slår i sista spiken till bron, där kvällens
korvförsäljning ska försigå.

Ryttare från stall i närheten rider till travet för att uppleva
atmosfären och ger hästarna möjlighet att träffa sina kollegor.

Men inte bara kontakterna hästar emellan är på topp, detta
är ett tillfälle för travtokiga att träffa själsfränder från hela
landet i en mera avstressad atmosfär, än vad vanliga travba-
nor erbjuder.

Nya vänner
När vi kom hit kände vi inte en enda, men nu har vi lärt
känna många nya vänner och dansen i går kväll var ju jät-
tetrevlig, säger Inga Lill Björklund som är på Hotingtravet
för första gången.

Att vinna på Hotingtravet är som att vinna Elit-loppet,
säger Göte Persson innan han tillsammans med hästen
Gremin frustande simmar iväg.

Så se upp nu alla hundar. Hästen håller på att överta rol-
len som människans bästa vän.

BIFFEN MINNS 
ETTAN BLEV TREA OCH TREAN ETTA 
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Tåsjö  hästavelsförening har gjort sitt. Efter
exakt 50 år har föreningen  beslutat upphöra, gå
i likvidation, och lösa in de andelar som finns.
Senast vid månadsskiftet ska andelsägare ha
anmält sitt innehav för att få del av föreningens
tillgångar. Det lär finnas 149 andelar.

Föreningen har spelat ut sin roll. Efterfrågan av arbetshäs-
tar i jord- och skogsbruk har för länge sedan sjunkit i bot-
ten och det är många år sedan föreningen gjorde sig av
med sin sista avelshingst. Och Hotingtravet, som förening-
en svarade för många år, övergick i travsällskapets regi i
slutet av 1950 talet sedan avelsföreningen gett upp försö-
ken att köra trav i egen regi.

Ordföranden Einar Lindman satte punkt för det historis-
ka mötet med ett 35-tal medlemmar, som hölls på
Tåsjöberget.

SÄTTA UPP PRIS
Då hade man redan beslutat sälja fastigheten på Sandnäset
för 170 000 kronor till Leif Hansson, Tåsjö. Fastigheten
med 26 hektar mark användes till unghästbete under många
år och ägdes av Leifs morfar en gång i tiden.

Inkomsten vid försäljningen av föreningens andelar i
Dannerotravet ska användas till att belöna poängrikaste
häst vid Hotingtravet, tio år framåt. 

Föreningen bildades en smällkall vintersöndag under
den första krigsvintern,1940. Då samlades 20 hästintresse-
rade till möte i Kyrktåsjö. Den slitna protokollsboken vitt-
nar om hur angeläget det var att få fram goda arbetshästar
för jord- och skogsbruk.

”Föreningen skall verka för att anskaffa och hålla väl
kvalificerade och för föreningens avelsområde passande
hingstar av nordsvensk eller gudbrandsdalsk ras. Samt att
befrämja tillkomsten och utnyttjandet av goda hästbeten”

enligt  paragraf två i det första protokollet.
Den första styrelsen bestod av följande betrodda män:

Anders Dahlsjö, ordförande, Jonas Alexandersson, Axel
Gillblad, Olof Bolin och P.G. Lif.

”VÄLDANS FART DÅ”
Vid nästa möte beslöts att köpa en hingst. Valet  föll på Allan
603, en A-premierad hingst, för 7 000 kronor. Flertalet av
mötesdeltagare gick i borgen för ett lån på 6 500 kronor hos
Handelsbanken i Hoting för att klara  inköpet. 

Olof Bolin blev den förste hingsthållaren och fick en
tusenlapp per år i ersättning. Språngavgiften fastställdes till
20 kronor och fölavgift till 30 kronor. Hästägare som inte
var medlem fick betala 30 respektive 50 kronor.

Det var en väldans fart på hästaveln på den här tiden.
Vid hästpremieringarna kunde 70-talet hästar visas upp,
minns 87- årige George Hopstadius som varit med från för-
eningens början och den verklige veteranen vid det sista
sammanträdet. 

Han minns hur han använde roddbåt, om vädret tillät,
för att ta sig från Järvnäset, över Tåsjön till premieringen i
Kyrktåsjö. Efter simmande märren med sitt föl som fick
flythjälp genom att lägga huvudet på moderns gump.

HADE GOTT RYKTE
Hästägarna i Tåsjö hade gott rykte och deras hästar låg på
topp i länet efter Boteå, enligt premieringsnämndens proto-
koll. Föreningen deltog med sin hingst Ask vid utställningen i
Härnösand 1955 och tilldelades första pris. Föreningen höll
hingst till 1968. Då hade intresset för arbetshästar dalat under
många år och föreningen gjorde sig av med sin hingst Nisse
och införde i stället betäckningsbidrag åt hästägare.

Det sista mötet inleddes med en tyst minut för den anrika
föreningens hästkarlar som stallat in för gott. De som
befrämjade och la grunden till det hästintresse som fortfaran-
de blomstrat i Tåsjö, även om hästarna idag, mera är hobby
än livsnödvändighet.

FÖRENINGEN HAR SPELAT UT SIN ROLL 

HOTINGTRAVET FÖRR OCH NU 
ÖP 19850703
Förr: Hotings travbana stod färdig i augusti
1967. Omsättningen den historiska första
tävlingsdagen slutade på måttliga 35 000 kro-
nor. Nu: har travveckan i Hoting blivit ett
begrepp i trav Sverige. I fjol hade omsättningen
vuxit till nära en och en halv miljon kronor….
Med hjälp av 25 000 kronor och en jätteansträngning från
medlemmarna i Västra Ångermanlands Travsällskap kördes
premiären på Hotings travbana i augusti 1967. Det smått
otroliga hade inträffat. Efter två månaders frivilligt arbete låg
travovalen tävlingsklar; stallar, totohus; måltribun allt var på
plats!

En plaskvåt lördag kördes premiären. Banan liknade mera
det potatisland den hade varit året innan travsällskapet satte
spaden i jorden.

Först på banan var travlegenden och flerfaldige Åby
championen Algot Scott. Han invigde banan med hemma
hästen Frejer.

Frejer sprang hem två segrar den helgen med ägaren trav

entusiasten Einar ”Blixt” Johansson. Både Algot och Einar
har sedan dess gått ur tiden.

Första segern erövrade 3 åriga Pavina. Champion blev
Roland Andersson, Bergsåker.

Omsättningen den historiska lördagen slutade på måttliga
35 000 kronor och under den första travhelgen 96 000 kronor
totalt. Tävlingen kördes endast lördag och söndag första året.

Året därpå infördes den trav vecka som numera är ett
begrepp i hela trav Sverige. I fjol var omsättningen nära en
och en halv miljon – 1 489 000 kronor för att vara exakt.
Och det är upplagt för nya rekord.
Årets nyhet på Hoting travet är V5 spel i fem lopp varje dag.
Det blir förtidsvad i Hoting, Östersund, Sundsvall, Kramfors
med flera platser.

Det omtalar Sven Olof Lindman, som på tisdagen jobba-
de för högtryck för att få fram programmen.

Det blir maximala femton hästar till start i dom flesta
loppen. Det körs elva lopp på söndag och tio onsdag och fre-
dag nästa vecka.

Det är klart med en kuskmatch avslutningskvällen.
Fjolårets champion i Hoting Torbjörn Karlsson finns med lik-
som Einar Magnusson, Östersund, Stefan Söderqvist, Åby,
Lasse Lindberg, Solvalla med flera
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LT 19880709
Åskådarna lyssnar till den högtalarförstärkta
speakerrösten på Hotings travbana, hästar och
kuskar avvaktar i startområdet. Inom några
sekunder ska nästa lopp avgöras, vinster
inkasseras och förluster glömmas.
Framför luckorna är spelet i full gång, de sista insatserna ska
göras. Medan några spelare fortfarande står med näsan i pro-
grammet har andra lyft blickarna mot startområdet och anar
höga odds på låga insatser.

Under hela veckan har kuskar och hästskötare strömmat till
Hotingtravet med sina frustande hästar. De lockar hela bygden
som satsar både pengar och sig själv för att göra det 30åriga
evenemang till en folkfest.

Skenande häst! Se upp för skenande häst på stallbacken!
Speakerns röst skallar över travbanan. Nummer 15, Playster F,
rusar blint mot stallarna. Kvar på banan sitter kusken Jan Ivan
Eriksson, omtumlad men oskadd – med ett stort hål i byxbaken!
Under travveckan i Hoting kan allt hända.

Långa lediga dagar på stallbacken varvas med travtävlingar,
dans och bingo. I sjön nedanför badar både folk och fä, huller
om buller, och det finns många vänner, både två och fyrbenta,
att byta några ord med.

Stor händelse
Travveckan i Hoting är årets händelse – sedan 30 tillbaka. Hela
bygden strömmar till, de som har semester på annan ort åker
hem – travveckan vill ingen missa. Det är här det händer. Det är
här man träffas, pratar och skojar, byter stalltips och kanske säl-
jer en och annan häst. Eller varför inte – byter en sulky mot en
koffert med hästskor! Och säljer hästskorna per par till högstbju-
dande på stallbacken!

Solen steker och efter gårdagens dans är det lugnt på stall-
backen till långt in på förmiddagen. I husvagnarna ligger många
ännu och sover efter nattens övningar och i hagarna betalar häs-
tarna lojt i värmen – i väntan på kvällens nya tävlingar. Men en
och annan tvåbent semestergäst är redan på benen. Nere vid
bryggan står en i stålgrått skägg och gröna badbyxor och huttrar
– det är Erik Persson, 68, från Orrviken, en av veteranerna på
stallbacken i Hoting.

Jag är för gammal för att köra själv, men jag kommer hit
ändå. Det är så roligt att träffa alla gamla kompisar, säger Erik,
och kliver i för ett nytt dopp. Det är därför man kommer hit, år
efter år.

Vägrar bada
Efter hand strömmar fler badgäster till. Bertil Eddelid från
Östersund, kommer gående med hästen Mirande. De närmar sig
långsamt bryggan, Bertil först och en tveksam Mirande efter.
Tio meter från bryggan blir det tvärstopp – Mirande vill inte.
Kom nu, lirkar Bertil och tar försiktigt ett steg till.  Mirande
backar och tar spjärn – nej! Efter fem minuters lirkande och
lockande ger Bertil upp. Det blir inget bad idag.

Snart är det full rulle på stallbacken. Hästar och kuskar tra-
var fram och tillbaka, det ska skos och hämtas foder, seldon och
sulkys ska ses om. Programmen inför kvällens lopp plockas
fram och det kryssas och spekuleras – vem är vinnare idag?

Inne på självserveringen doftar det pannbiff med lök.

Kön utanför ringlar lång och svetten lackar på Svante
Jakobsson, som står vid spisen. Serveringen, som bara har öppet
denna enda vecka på hela året, drivs av Svante och hans syster
Gunilla, i vanliga fall sekreterare på ett dataföretag i Stockholm.

Osannolikt
Jag tar semester den här veckan varje år för att resa hit och hjäl-
pa till, säger Gunilla glatt och hänger upp nya flugfångare i
taket. Att hon tycker det roligt det här, det märks.

Egentligen är det osannolikt att servera mat så här primitivt,
med diskhon utanför, men roligt är det och det behövs!
Gubbarna måste få något att äta och det är därför vi har så billi-
ga priser. Vi är inte här för att tjäna pengar, inte.

600-700 portioner pannbiff á 25 kronor går det åt under en
dag. Sedan tar skinksteken och köttbullarna vid här får man ta
vad man haver, bara det räcker åt alla.

När klockan närmar sig halv tre kliver Östersundskusken Jan
Ivan Eriksson in och beställer frukost av Kristina Edman bakom
disken – det blev visst sent igår!

Jan Ivan är med och kör alla veckans tre tävlingsdagar.
Söndagen slutade med en vurpa och den här kvällen, skulle det
visa sig, hade han samma otur. I sjätte loppet lossnar sulkyn,
Playster F skenar och Jan Ivan åker kana på marken – med töm-
marna fortfarande i handen! Det kunde ha slutat illa, men både
Jan Ivan och Playster F klarar sig undan med blotta förskräckel-
sen.

Framför luckorna är spelet i full gång – plats eller vinnare?
På Tv skärmarna stiger och sjunker oddsen allt efter satsningar-
na. En del står med näsan i programmet och pannan i djupa
veck, andra rycker på axlarna och satsar på kul – en tia kan det
vara värt.

Utanför banan står en kvinna i träningsoverall och granskar
hästarna innan start – det är hon som bestämmer om de får vara
med eller inte. Kristina Eriksson är distriktsveterinär och funge-
rar den här kvällen som banveterinär i Hoting.

Klart för start
Jag kontrollerar om de är halta eller om det är något annat fel,

idag verkar alla vara okey, säger hon och koncentrerar sig på de
skrittande benen.

När speakern kallar till start i första loppet tystnar sorlet
kring banan. Nu gäller det! Halsar sträcks och så trummar
hovarna äntligen mot banan – på vinst och förlust. Helst vinst.

Uppe på läktaren står en liten man med keps och myser av
lycka. Det är mannen bakom alltihop – Sven Norlin. Det var
han som grundade Ångermanlands Travsällskapet, och startade
Hotingtravet för 31 år sedan.

Bredvid honom står Harry Jonsson, nuvarande ordföranden i
travsällskapet, född hundra meter från travbanan.

Själv har jag ingen häst – jag har inte tid! Vi har jobbat
sedan i maj med den här veckan, helt ideellt – det här gör vi för
folket och bygden, säger Harry. 

Och uppskattat är det, hela kvällen är det fullt och festligt
runt travbanan, lotter och korvstutar går åt och när solen går ner
bakom skogen är tävlingarna och spelet fortfarande i full gång.
Det dröjer ännu några timmar innan festen är slut för i kväll och
hästar, kuskar och publik går till sängs.

Det gäller att passa på – det är ett helt år till nästa gång. 

KLART ETT TVÅ KÖR    
MEN SE UPP FÖR SKENANDE HÄST PÅ STALLBACKEN 
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LA BORA YANKEE 
EN AV DE SÄMSTA GENOM
TIDERNA 
TRAVRAPSODI 2000 NR2.
Eller är hon rent av allra sämst, det 10-åriga
stoet som på 12 starter lyckats tjäna 850 kro-
nor? Ägaren Åke Jonsson menar själv att hon-
platsar i denna diskussion och kan inte låta bli
att skratta när han berättar om den enda
starten hittills som faktiskt inbringat pengar.
Det var Catarina Lundström som gäst körde stoet i Lycksele i
fjol. En sjätteplats på tiden 23,4 gav 850 kronor, vilket alltså
är lika bra La Bora Yankees hittills totala förmögenhet. Efter
loppet meddelade ”Cattis” att det var det absolut roligaste
loppet hon kört på länge. ”Trevlig tjej” det  där tyckte Åke,
som dock aldrig kom sig för att fråga varför hon tyckte det.

Sedan sa Cattis: Du har börjat lite sent, och kunde inte
låta bli att dra på munnen, varpå Åke svarade: Jomen, det
gick inte att börja tidigare. Jag var tvungen att vänta tills hon
var född! Jag har nämligen haft henne sedan dess…

Nåväl, det 10 åriga stoet har alltså gjort 12 starter. Hon
har gått felfritt nio gånger. ”Helt travsäker” enligt Åke, tills
hon blir trött i alla fall. Fem gånger har hon distanserats,
varav vid tre tillfällen som felfri. I programmet har hon varit
ytterligare fem gånger men strukits. Tillkommer också 11
kval, varav åtta i rad mellan mars-97 och juni -99. I lopp har
hon haft nio olika kuskar så vi tycker nog att Cattis kan
sträcka lite på sig. En mycket bra kusk, skrattar Åke!

Åke Jonsson har kört häst i mer än 50 år. Men aldrig
lopp. Till en början handlade det om skogs körning men tra-
vare inköptes när travbanan anlades vid Andersnäset utanför
Hoting. Det är också vid travbanan som Åke håller till med
sina fyra hästar. 

Ja. Jag har faktiskt förnyat mig lie. Jag har min favorit, 16
åriga stoet Mjösdonna, dräktig med Rigel Jo. Hon beräknas
föla i slutet av juni. Så har jag köpt ett 2-årigt varmblod efter
Embassy Lobell och en 6-årig nordsvensk efter Kinge Tor.
Den är ostartad men har massor av trav i sig, berättar Åke
entusiastiskt samtidigt som han besviket redogör för La Bora
Yankees senaste start i Östersund.

Det gick rent åt helvete. Jag hade förberett henne för
dåligt, men chansade på start för att slippa kvala igen. Nu
hoppa jag få henne i ordning innan travveckan här hemma i
juli.

Nu måste vi bara få ställa frågan. Hur orkar man hålla på
med en  sådan här häst? 

Det är mitt stora hästintresse som driver mig. Nu är det
sista året för henne och det känns lite ”gruvsamt”. Jag bävar
också för den dagen när Mjösdonna lämnar mig. Henne
köpte jag som föl och vi har blivit så fästa vid varandra. Hon
hade  en  ruskig kapacitet men huvudet hängde inte med så
det blev bara galopper. Jag måste ha häst!

Men nu har du ju henne dräktig, det borgar väl för en
fortsättning inom travet?

Nej, för fasen. Det ännu ofödda fölet är redan sålt. Jag har
betäckt henne flera gånger förut men hon har aldrig blivit
dräktig så jag gav upp. Men så sade en bekant att nu betäcker
du henne med Rigel Jo, då  köper jag fölet. Och jag är 65 år
gammal, inte vill jag vänta i flera år på en ny starthäst!
Dessutom är jag rädd för att bli så fäst vid det lilla fölet att
jag bara inte kan sluta med travet…

Om vi då tänker oss att La Bora Yankee startar i Hoting
till sommaren. Kan hon då också ta sin första seger?

Jodå, om solen går upp i vedlådan! Nej du, hon vill helst
inte rängas där framme så någon seger blir det inte. Jag kan
för resten inte säga emot om någon tycker  att hon är den
sämsta hästen någonsin!

Man skall inte ha ston efter Yankee Slugger.  Däremot har
han ju lämnat en del hyggliga hingstar och valackar. Jag vill
ändå få sagt att hon inte var så tokig från början. Men hon
knäcktes av Rhinovirus som drabbade henne under 5-årings-
säsongen. Hon blev sig aldrig lik därefter. Kan gå bra i ett
jobb för att kännas som ett ånglok i nästa. Trav säker är hon i
alla fall, men visst, hon har inte rosat marknaden.

Det är svårt att hålla sig för skratt när man snackar trav
med sympatiske amatören Åke Jonsson. Som en av eldsjälar-
na vid lilla idylliska Hotingbanan är han heller inte sen med
att påminna om semester travveckan i juli månad, då hela
byn lever upp. Ett varningens ord på vägen kommer han
också med.

Det får inte bli för uppdriven elitsatsning på travet. Man
får inte glömma att utan amatörerna så fanns det inget trav.
Det skall vara roligt att hålla på med hästarna, det är i alla fall
min filosofi, betonar Åke lugnt.

JANSSON IMPONERAD 
ÖP19970709 Lasse Melander
Det här är fantastiskt, utbrast Torbjörn Jansson
när Leif ”Loket” Olsson på sitt oefterhärmliga
sätt intervjuade Torbjörn om vad han tycket om
Hotingtravet.
Och det är bara att hålla med. Banan fick sin kanske största
och framför allt festligaste kväll någonsin med en jättepublik
som entusiastiskt engagerade sig i tävlingarna och dessutom
spelade friskt.

På V5 blev det nytt rekord med fina 191 425 kronor och
det var naturligtvis mycket trevligt att samtliga åtta vinnare
på V5, som vardera erhöll fina 15 553 kronor, hade gjort sina
insatser på banan.

Det är verkligen genuint trav här menade Torbjörn. Detta
bekräftades efter andra loppet som vanns av Stig Månsson
och Backabonnen efter en rykande finish.

Hur många hästar har Du frågade Loket. Sex svarade
Stig. Hur går det? Jättebra! Hur många lopp vinner Du per
år? Ett!! Snacka om genuint!

Kuskmatchen mellan  Torbjörn Jansson, Björn Garberg
och Jan Norberg vanns av Torbjörn Jansson sedan han vunnit
en stark seger med Chinookie. Trots två galopper under förs-
ta halvvarvet kom Chinookie tillbaka i tredje spår och runda-
de allt i tid snyggt lotsad av sulky virtuosen Torbjörn. 

Efter första galoppen trodde jag det var slut sade Torbjörn
efteråt. Sedan felade hon ju en gång till så då tänkte jag att
någon skall ju skämma ut sig också. Men så kom vi i fatt de
800 meter kvar och då hade de andra färdig kört medan min
höll farten på ett bra sätt. En stark seger tog också Janne
Norberg men utanför kuskmatchen. Med Mr Greenfield pres-
sade han utvändigt ledande Live Twics för att sista halvvar-
vet dra undan.

Jan Ivan Eriksson dubblade med Unni och Rembriko
(tredje raka) och toppar kuskligan inför fredagens final.
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GUSTAV 67 GÅR TILL 
EU DOMSTOLEN  
ÖP 19950715
Han vill fortsätta köra travlopp.
Får köra vilket fordon som helst, taxi eller en
stor buss till Italien. Men inte häst på Hotings
travbana!
67 årige Gustav Lennartsson, en av Hoting
banans stora kuskprofiler, ruskar på huvudet.
Gustav körde sitt sista (?) lopp på banan på
fredagskvällen hyllad av publiken.
Nästa år det är tävling, har han redan fallit för åldersstrecket.
Hans nya körkort gäller däremot till år 2005! Nu ska vi pröva
det här i EU-domstolen, inskjuter hans fru Gunnel
Lennartsson.

”Hör av er till oss”
Jag efterlyser alla i landet som vill behålla licensen efter 67
år. Hör av er till oss! Vi måste göra en samlad auktion, upp-
manar Gunnel, som blir på riktigt stridshumör när ålders-
gränsen förs på tal. Hon håller nästan på glömma bort att det
hög tid att lämna in kvällens V5:a.

Är vi med i EU då ska vi minsann ha samma rättigheter
som övriga EU-länder. I Tyskland och andra länder räcker
det med att man kan visa upp friskintyg. I Sverige klipper
man av direkt.

Stoppar yrkesutövning
Gustav Lennartsson ser allvarligt på det här. Förbudet att
köra efter 67 stoppar även ens yrkesutövning, säger Gustav

där vi sitter i hans husvagn som vanligt parkerad vid stallet
utanför första kurvan – minuterna före hans sista start i
Hoting.

Här har han firat många triumfer genom åren. Från och
med 1974 blev han champion på banan fyra år i rad. Nu kan
han glädjas åt att sonen Sören för namnet vidare, nybliven
proffstränare i Umeå. Men bli inte förvånad om Gustav står
på start även nästa år. Gunnel verkar kunna försätta berg.

Oavsett hur det blir så är vi här nästa sommar.
Hotingtravet är en trevlig semester som vi inte kan vara utan,
säger hon.

I sommar ska han försöka hinna med att fira jubileet på
Rättvik och Romme, som bjuder in alla champions genom
åren.

Yttrycket ”En gång champ alltid champ” gäller inte bara i
tungviktsboxning.

Fina pokaler

Ovan avbildade pokaler tillhörde ordföranden i Tåsjö Hästavelsföreningen, Landsfiskalen Anders Dahlsjö, Brattbäcken. Nu i
barnens och syskonen, Dahlsjös ägor. Pokalerna från vänster 1: ”4:e hederspris travtävlingar 18/2 1940”. 2: ”Travvänners
hederspris travtävlingar Hoting 1943”. 3: ” 2:a hederspris travtävlingar 18/2 1940”. 4: ”1:a hederspris travtävlingar 18/2
1940”. 5: 1:a hederspris travtävlingar 25/3 1939”. 6: ”2:a hederspris travtävlingar 25/3 1939”. 7: ”1:a pris lopp 4 13/4 1936”.
8. ”Hotings damers hederspris 1939”. 9: ”2:a pris lopp 1 13/4 1936”. ( Foto: Håkan Hopstadius.)

AVBILDADE POKALER TILLHÖRDE 
ORDFÖRANDEN I TÅSJÖ HÄSTAVELSFÖRENING
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HARRY JONSSON
ramatik inför årets vintertrav vårvintern 1961
En eftermiddag i slutet av januari kom travbasen
Sven Norlin in till oss på ”Lantmanna” och pratade

trav och kommande arbete med travbanan ute på Hotingsjöns
is. Vi brukade hjälpa till med plogning av själva banan samt
parkeringsplatserna.

Det hade inte varit riktigt kallt en längre tid, så när min
chef, Olle Hansson, frågade mig någon dag senare om vi
skulle börja ta upp banan, blev min fråga genast: ”Håller
isen?”

Så en dag bestämdes att efter stängning av butiken på
Lantmanna, skulle vi åka ner och börja snöröjningen. Nere
vid sjön såg jag ruskorna Sven hade satt upp för banan, unge-
fär 100 meter från land. Jag började att skotta mig fram till
den tänkta banan. När jag skottat mig framtill upploppskur-
van stannade jag traktorn och frågade Olle om isen verkligen
var stark nog. Jag minns även att jag sade att den verkade
blå. Olle som stod en bit bakom svarade: ” Den håller ett
tåg!”. Jag svarade: ” Ja, om det har räls under”.

Efter att blivit överbevisad att det inte var någon fara fort-
satte jag skottningen med traktorn. Men endast 30 meter
längre fram spann det högra hjulet till lite och snökättingen
slet hål på isen och jag kände hur traktorn började luta åt
höger och jag såg vatten komma upp på isen.  

Blixtsnabbt öppnade jag dörren och hoppade ur traktorn.
Med skälvande ben och ”darr” på rösten, ropade jag till Olle:
” Där ser du!” Han svarade direkt: ” Ser du några timmer-
stockar vi kan sticka under traktorn?” Jag minns så väl, att så
rent från några timmerstockar har jag aldrig tidigare sett från
100 meter åt ena hållet till över 1 000 meter åt de övriga
hållen.

Det var inte mycket vi kunde göra annat än se hur trak-
torn sakta men säkert sjönk genom isen.

Motorn, som fortfarande gick, tvärstannade när vattnet
sögs in i luftrenaren. Det bubblade och kokade en stund ur
vaken, som blev ganska stor när den 6 ton tunga traktorn
gick genom isen.

På den tiden fanns ingen taklucka på baklastarna, så när
jag stod bredvid vaken och började fatta vad som hänt, var
min första tanke: ”Vilken tur att jag hoppade ur direkt. ” För
när lyftkranarna på traktorn trycktes upp av isen gick det inte
att öppna dörren och man har därmed varit instängd som i en
råttbur.

Efter en stunds dividerande och funderingar över vad som
hänt, frågade Olle mig: ”Har du nån försäkring?” Helt plöts-
ligt var det mitt fel, tänkte jag, men svarade att: ”Visst hade
jag en drulleförsäkring”. Vi bestämde oss för att åka hem och
sova på saken, för att komma tillbaka tidigt nästa morgon.

Dagen efter började en febril tankeverksamhet. Hur skulle
traktorn bärgas? Vad skulle det kosta? Måste travbanan flyt-
tas? Vem skulle kunna hjälpa till? Skulle man kunna köra
årets trav planenligt?

Man bestämde sig att först skulle traktorn bärgas på ett
enkelt och snabbt sätt. Martin på Mählérs smidesverkstad
kontaktades för att göra en stor ”metkrok” som sattes fast i
en lång kedja för att försöka ”meta” fast traktorn. Efter
många försök kändes kroken sitta fast i traktorn.  Med en
stubbrytare, som riggats upp över vaken, började ”bärgning-
en”. Men efter en stunds vevande, släppte kroken och däref-
ter flöt olja upp till vattenytan. Efter många misslyckande
försök, gavs den tanken upp. Hela den dagens försök var
bortkastade. Det visade sig senare att kroken fastnat i olje-

slangen som brast för trycket.
Nu kontaktades Vägförvaltningen, för man visste att dom

hade en stor issåg som kunde såga upp en ränna, för att på
det viset kunna dra traktorn mot land. Ytterligare en dag gick
till spillo. Långa el kablar måste skaffas fram, säkringar som
inte höll trots rejäl uppgradering, så när man bara kommit 20
meter på en hel dag, avbröts det försöket.

Nu kontaktades dykare, utrustning lånades från Näsåker.
När Haldor Jonsson, som tidigare jobbat som dykare, kom
ner där traktorn skulle finnas, hittade han inte den. Det visa-
de sig var så mycket slam som den sjunkit ner i. Efter att
kopplat riktiga tag kunde nu traktorn lyftas upp med stubbry-
taren.

Avslutningsvis kan man sammanfatta denna allvarliga
händelse:

”Drulleförsäkringen” gällde ej motorfordon, men det
gjorde ingenting. De flesta ställde upp ideellt och traktorn
kunde återlämnas oskadad efter en veckas arbete med isär
plockning, oljebyten, rengöring och byte av hudraulslang.

Travtävlingarna kunde köras efter att banan flyttats 20 –
30 meter i sidled och ingen människa kom till skada.

Själv känner jag en oerhörd glädje över att jag överlevde
dramat och kan fortfarande hjälpa till med Hotingtravet.

Minnesanteckningar av Harry Jonsson , mars 2007.

D
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Inför Hotingtravets 30 år på landbana, 1967-
1997, samtidigt som ”V.Å.T.” fyller 40 år, har
kommitén för denna minnesskrift valt, att ta
med vissa delar av textmaterialet ur ”Hoting-
travet 1957-1987, 30 års jubileumsveckan, 5-7-
10 juli. Återspeglingar i Tåsjöbygdens travhisto-
ria”, vars text därför delvis ingår i sin
ursprungliga, men nyredigerade form.

Skälet för detta är, att vårt trav har en historia, som är längre
än dessa 30 år på landbana. 

Det känns angeläget att vidmakthålla länkarna till de för-
flutna, men ändå spegla de ytterligare händelserna, som skett
under travet efter ”landstigningen”, och fastare mark under
fötterna, förstår alla de som haft att arbeta med arrangemang-
en.

I det pärlband av år med istravet, finns ju osäkra år med
dåliga is förhållanden - decimeterhögt  vatten, svaga isar,
svåra parkeringsförhållanden etc.

Ändå är dessa år också pärlor, men de blev annorlunda
färgade – av oron över om väderleksförhållandena skulle til-
låta travets genomförande. De år förekom, när travfolket
skulle gå till sängs inför den första travdagen med tillförsikt.
Allt var planerat, banan sedan lång tid uppvattnad och trim-
mad, vägen till banan likaså, totohusen på plats, lednings-
dragningen färdiga, lottornas kokvagnar placerade och tem-
peraturen på behagliga 5-10 grader för att vakna till en mor-
gon med kraftigt snöfall, blåst eller tö, med allt ytterligare
arbete som det innebar.

Ändå blev det inte många år, när travet inte behövde
inställas av sådana skäl. Däremot kan vi inte se de år av trav-
tävlingar som genomfördes under besvärliga förhållanden.

De finns bevarade endast i minnet och därför av allt färre.
Ur det följande kommer vi också att läsa hur vårt trav, i

sin mera organiserad form, föddes år 1923 med det första
travloppet i Brattbäcken, hur detta tillkom på initiativ av brö-
derna Anders och Olle Dahlsjö samt Erik Nordin.

Efter dessa kom andra ”historieskrivare”, av vilka några
avbildas från en enkel ceremoni med blommor och ”ett ord”
inte ”på vägen”, utan som sig bör, på den nya landbanan.

Det var bråttomt när Västra Ångermanlands Travsällskap
skulle bildas. Sven Norlin lär ha haft det väldigt snärjigt, har
det berättats. Då gällde klockan och inte almanackan. Snarare
ett tidtagarur!

Vårt trav är datoriserat nu. Annat var det på bland annat
istravets tid, ty då var totolisatorn högst manuell. Ludvig
Eriksson var toto-chef och därtill respektingivande. På kom-
mando stängdes totoluckorna. En viss skärpa kunde förmär-
kas i hans ögon om någon lucka var på ”efterkälken”, Sedan
följde redovisning av kassan och stansning av nya bongar,
allt i ett rasande tempo. Först räkna själv, sedan till kontrol-
lanten för att räkna igen, hela tiden sneglande på kön för
stansningen av nya bongar.

Det blev litet av ”armbågar”, men konstigt nog, i ordnade
former, ty trots disciplinen (eller snarare, tack vare) och het-
sen lägrades en målmedvetenhet kring verksamheten.

En del trivsamma ”tråkningar” förekom, ty sedelförsälja-
re” ansåg dem vid 2-kronors luckorna vara
småhandlare/detaljister. Av lätt insedda skäl såg de sig som
mera betydande. Som alltid visar det på ett ansvarsfullt arbe-
te inte hindrades av att en smula humor också fick utrymme.
”Ludde” Eriksson föreföll dock belåten med grossisternas
och detaljisternas arbete.

Dessutom historien om ”Drängen Haldo och transporten
av totohuset” berättat av Sven Norlin, en helt oförglömlig
historia!

INFÖR HOTINGTRAVETS 
30 ÅR PÅ LAND 1967-1997 

SVEN PERCA FIXADE
PENGAR TILL BANAN 
LT 19960710
Det var n´Sven Persa som hjälpte oss så att vi
fick låna pengar och köpa det här området,
säger Sven Norlin, grundaren av Västra
Ångermanlands Travsällskap och dess förste
ordförande.

Före 1951 kördes endast istrav i Hoting, men i början av
året köpte Dannerotravet rättigheterna till travdagarna i
Hoting. Det kunde vi inte acceptera. Vi ville ha travdagar
här varje år, säger han.

Det område där travbanan nu ligger utsågs och man för-
handlade om priset med ägaren.

Saknade pengar.
Det bestämdes till 20 000 kronor. Pengar som entusiasterna
i Hoting saknade. 

Sven Persa frågade mig när vi träffades kort efter, hur
det gick med travet i Hoting. Då berättade jag om våra pla-
ner och att vi inte fick låna pengarna någonstans. Då tog
han med mig till Folkbanken där vi fick lånet beviljat,
minns Sven Norlin.

Entusiaster.
I maj 1951 satte arbetena igång. 30 entusiaster arbetade
hårt med avverkning och planering och i juli kördes den
första tävlingen. Det var som en lervälling här. Vi  inte fyllt
upp med grus. Det var bara matjord, men vi genomförde
tävlingarna ändå, säger han.

Avlösning.
Nu har 45 år runnit iväg. Sven Norlin har sedan några år
tillbaka fått avlösning på ordförandeposten.

Nu är han är hedersmedlem och åskådare. Han är lika
stor entusiast som tidigare och det är inte utan stolthet han
lägger ut sin valkiga näve och säger: Titta vad fint det har
blivit.
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ÖP19970707
Dugål med Bo Hjelm i sulkyn passade på att
ta första årssegern då travfesten i Hoting
inleddes i lördags.

Dugål tog en överraskande seger i V5-avslutningen.
Han ser ut att trivas i Hoting, sa Hjelm och log.
Det var upplagt för en favoritbetonad V5-omgång då

Hoting körde sin första travdag under den klassiska trav-
veckan.

Värdet efter V5-3 var måttliga 251 kronor och då hade
Micael Melander kvar storfavoriterna i de två avslutande
avdelningarna.

Seger blev det för Melander med John Doe i V5-4.
John Doe har svarat för många fina prestationer på slutet
utan att få vinna. Nu lekte han med motståndet i jubile-
umsloppet trots en tung resa. Elisabet Bisa spurtade hygg-
ligt till andra platsen.

Trodde på seger.
Jag hade det på känn att han skulle vinna i dag. När starten
gick trodde jag att jag skulle kunna köra till ledningen. Nu
blev det dödens istället men det var ju inte några problem.
Hästen tog tag i grejerna sista varvet och det blev inga pro-
blem, tyckte Micael Melander.

Inför V5-avslutningen var värdet 338 kronor och där
var det tänkt att unge Melander skulle ta ännu en seger.
Denna gång med kallblodsstjärnan Polketta som var spelad
till stor, stor favorit.

Inte på humör.
Men det 9 åriga stoet var inte alls på humör denna dag utan
galopperade tre gånger och diskades. Banan som hade bli-
vit lite kletig efter en kraftig regnskur passade inte
Polketta.

Det tackade Östersundsamatören Bo Hjelm för. Då stor-
favoriten var borta kunde han styra Dugål till seger i jubile-
umsloppet för kallblod. Det var Dugåls första årsseger.

Han verkar trivas här på Hoting. Han vann här för två
år sedan och även då fick han en lagerkrans. Den börjar se
lite sliten ut, nu så det var perfekt med en till, sa en mycket
glad Bo Hjelm.

Dugål hade bara galopper i resultatraden med Hjelm
hade ändå förhoppningar på hästen.

Han år bra igång men det har strulat lite för honom. Nu
hoppas jag att det blir fler segrar framöver. 

Det var ytterligare två amatörer som visade på hästar i
fin författning.

Hans Sohlström kunde enkelt vinna med åttaåriga
Unnia i V5-2. Solhström laddade rejält för ledningen med
Unnia och när hon kom dit var de andra chanslösa att kliva
om.

Lekte hem segern.
Bergsåkeramatören Magnus O Jonsson bakom Shine On

Me F. I. Lekte hem segern i Kjell Sjöboms minneslopp.
Jonsson satsade på ledningen med sitt nyförvärv och

när man väl var där så var det inga problem.
Magnus O Jonsson hade Fiona D´Ombree och Bertil

Linderoth i ryggen hela vägen. Fiona D ´Ombree fick luck-
an strax före mål och spurtade bra. Sluttiden för de båda
ekipagen blev 18,3.

Men jag hade kunna kört betydligt fortare om jag hade
behövt, sa Magnus O Jonsson som förstås var nöjd med sin
häst.

Stora fart resurser.
Hon har stora fartresurser och kommer säkert att tjäna mer
pengar i år. Nu hade jag hoppats på ledning eftersom jag
trodde att segerchansen var bäst därifrån. Det blev precis
som jag hoppades på, sa en nöjd Magnus O Jonsson. 

Magnus O Jonsson är en av många kuskar som inte
gärna vill missa travfesten i Hoting.

Det är en upplevelse bara att få vara här, menade
Jonsson och tittade ut över den stora publiken som trotsade
regnet denna lördag.

Nu fortsätter man att festa och dansa i Hoting och på
tisdag finns det nya chanser att fylla på semesterkassan.

Då körs årets andra, och näst sista, travdag på den idyl-
liska travovalen.

Patrick Sjöö

VISST DÖG DET HÄR DUGÅL TOG 
FÖRSTA ÅRSSEGERN I HOTING 
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HOTING GÖR TV DEBUT 
TRAVRONDEN Ola Lernå 20070711
Lilla Hotings 800 meters bana står i blickfånget
idag när lunch V4 körs på den Ångermanländs-
ka banan och självaste Järvsöfaks finns på
plats. Han blir förstås årets V4 spik.

Det är andra gången jag kör på Hoting och det är första
gången Järvsöfaks (V4-1) testar 800 metersbana, men det ska
nog gå bra, säger Jan Olov Persson med ett skratt.

Det enda han inte är helt nöjd med är att han måste ge sig
av hem med hästen efter tävlingarna idag.

Det är ju direktsändning till Åmål och pubkväll på logen
i kväll. I morgon är det Bingo med Loket och logdans och på
fredag tävlingar igen. Det har varit perfekt att stanna i Hoting
och kanske lagt in ett bad någon gång under tiden, skrattar
Persson.

Järvsöfaks fick ett lugnt jobb i tisdags och Persson lät
helnöjd. 

Efter det här loppet går vi till ett lopp på Bergsåker och
sedan avslutas den nordiska Elitserien för kallblod med ett
lopp i Åbo i september.

Faksen har spår fyra idag.
Bilen kör inte lika fort i Sverige från start som den gör i

Norge och Finland. Jag kommer säkerligen få ta det lite lugnt
första biten och visst kan det ställa till det på en 800 meters
bana, men jag tror ändå inte det. Jag hoppas att många
semesterfirare kommer för att titta på Faksen idag och jag
hittar egentligen ingen anledning till att han inte ska vinna.

Att tänka på inför Hotings V4…
…banan mäter 800 meter.
…vid voltstart är det max sex hästar i främre ledet, spår sex
är springspår, medan spår sju är bakspår.
…vid autostart är 1 – 6 i det främre ledet, medan startnum-
mer 7 – 12 har bakspår.

Järvsöfaks

(Lokal Aktuellt Nr6 2002)
Hotingtravet är ett evenemang som återkom-

mer varje år i början av juli, så även detta år

Anläggningen, ute på det natursköna Andernäset, trimmas
och målas inför årets ”travvecka”,  För att kunna ta emot
årets besökare (både två- och fyrbenta). Under fyra – fem års
tid har nybyggnationer och kompletteringar gjorts i form av
nya totohus, nya stallplatser och utselningsplatser samt
utbyggnad av travlogen med mera. Hotingtravet jubilerar
också under 2002.

1907-2002. Första kända travtävlingen i Hoting-
Tåsjödalen kördes enligt uppgift, redan 1907 och i år är det
95 år sen ”begynnelsen”.

1957-2002 Västra Ångermanlands Travsällskap, vilket är
det ”Formella” namnet på organisationen bakom
”Hotingtravet”, bildades som förening 1957 och fyller i år 45
år.

1967-2002 Travbanan (800 meters) på Andersnäset, blev
klar att tas i bruk för första gången 1967, och därmed slapp
man varje år problemet med dåliga och svaga isar på sjön,
vilket varje år varit ett gissel för arrangemangen, 35 år sedan
premiären och det är klart att förändringar har skett…

Hotingtravet har både funnit och behållit sin form genom
åren: Travveckan koncept återkommer i stora drag varje år,

med travdagarna tre till antalet, danskvällarna också tre till
antalet, och övrigt bjuder veckan på diverse begivenheter
som tex ”femkortspel” med mera. Givetvis är också tanken
att alla besökande skall njuta av sol och bad under veckan
också och då inte minst bad- och simträning för de travhästar
som besöker Hotingtravet. Det är inte ovanligt att en bad-
vecka för hästarna i Hotingsjön, har givit överraskande bra
resultat vid tävlingarna på andra banor direkt efter denna
”simträningsvecka”...!

Nytt för i år är ett samarbete som inletts mellan
Hotingtravet och Dundermarknan i Strömsund, vilket innebär
bland annat, gemensam marknadsföring och annonsering
inför båda arrangemangen och dessutom samarbete med
transporter av besökande mellan arrangemangen.
Marknadsföreningen ses som den stora gemensamma förde-
len för båda parterna inför årets evenemang och med belä-
genheten i närheten av tre länsgränser/tre utgivningsområden
för dagstidningar och tidskrifter (Jämtlands län,
Västerbottens län och Västernorrlands län ) kan den tredubb-
la kostnaden förmodligen reduceras något genom detta
samarbete…

Givetvis har även Hotingtravet och Dundermarknan till-
gång till en hemsida: www. hotingtravet.com att både besöka
för att söka information på och som dessutom kommer att bli
lite av ett arkiv över evenemanget genom tiderna.

HOTINGTRAVET 
EN PIGG 95 ÅRING
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(häfte) 1997
Hotingtravet är en riktig folkfest, besökare från  när och fjär-
ran kommer när det är dags för travveckan i Hoting, denna
vecka som blivit tradition, nära på ett måste för många. Det
är också ett uppsving för camping, näringsliv m.m i bygden.
LANDBANAN PÅ ANDERSNÄSET
Efter att i många år kört travtävlingar på sjö-is, med alla pro-
blem med snö och vatten, så togs beslutet 1967, att travet
hädanefter skulle bedrivas på landbacken.
BESLUTET
När regleringsföreningen dränkte isbanan med tre decimeter
vatten dagen före påsktravet på Hotingsjön 1967 blev Sven
Norlin, Gustav Nilsson och de andra hängivna hästentusias-
terna i Tåsjöbygden rent ut sagt förbannade. Travet fick

inställas i sista stund och gubbarna tog en roddbåt och for ut
på det som skulle förställa travbanan. Där i båten bestämde
dom: ”Nu bygger vi en landbana! ” Det var i maj 1967 det
bestämdes slutgiltigt för banbygget, då hade man kommit
överens med markägaren  på Andersnäset. Marken var någor-
lunda plan, men full med skog, några ängslador fanns också.
Problemet var bara ett: det fattades pengar! Handelskamrern i
Hoting skakade på huvudet när travstollarna kom och ville
låna 20 000 till markförvärvet. Sånt påhitt – en travbana i
Hoting. Sven Norlin fick i uppdrag att åka till Östersund och
försöka beveka bilhandlaren och travbasen Sven O. Person.
”Svennerna” emellan lät det ungefär så här: 

Vi hade tänkt att bygga en travbana i Hoting.
Jaså?
Men vi har  inte pengarna till markförvärvet.

et är den 9:e juli i det välsignade året 2002. Klockan
har just passerat 17.00 och jag är på väg från Hoting
ut mot Andersnäset. Det är trav i kväll. Ur bilradion

strömmar musiken emot mig. Det är nån tokig kärring som
sjunger om att regnet det bara öser ner. Tänk så fel hon kan
ha.

Sakta kör jag ut på den gamla hängbron som leder ut mot
Andersnäset. Fri höjd 2,6 m läser jag på skylten vid brofäset.
En skylt som många fler borde ha läst. Åtskilliga är de adre-
nalinstinna kuskar och hästägare som med stora segrar och
medföljande ära och berömmelser för ögonen kört förbi här i
god fart. Kort därefter har de, en aning annorlunda till mods.
Beskådat de brutna skacklarna eller den taklösa hästfinkan.
Det så kallade Vängensyndromet som någon kallade det.

Allteftersom jag närmar mig travbanan tätnar trafiken och
intill den extra camping som öppnas ute på Andersnäset i
samband med travveckan blir det stopp. Att döma av de ljud
och dofter som når mig genom den öppna bilrutan så är man
i full gång med att stärka sig på ömse sätt inför kvällens akti-
viteter. Här torde det nog gå livligt till hela natten.

Klockan närmar sig och jag är på plats inne i travlogen
och nu har jag även fått sällskap av Karl-Johan Karlsson som
är SCA:s virkeköpare i Föllinge området samt Ruben
Karlsson som är verksam på Ångermanlands förvaltning.

SCA står som sponsor för ett av kvällens lopp och det är
med anledning av detta som vi är på plats och dessutom har
bjudit in en del av de senaste årens virkesleverantörer. Vi sit-
ter inne i VIP-avdelningen och hit kan de som hörsammat vår
inbjudan komma och hälsa på oss samt få sig lite lättare för-
täring till livs. De deltar även i ett litet lotteri vi anordnat där
de kan vinna lite småprylar.

Totalt är det cirka 65 personer som hörsammat vår inbju-
dan och de flesta av dessa besöker oss under kvällens lopp.
En herre vinner en yxa och han ska direkt ut och börja kvista
upp någon rågång. Förhoppningsvis väntar han till påföljande
dag.

Leif ”Loket” Olsson, som besöker travet den här kvällen,
passerar utanför oss. Det är en remarkabel syn. Han säljer
lotter i ett lotteri och han är omgiven av en hel svärm damer.
Och som om detta inte vore nog så håller de dessutom fram
sina uppslagna portmonnäer emot honom.

Helt otroligt! SCA borde nog anställa honom som vir-
kesköpare.

Plötsligt gör Karl-Johan mig uppmärksam på vad spea-

kern säger. Högtalarrösten uppmanar folk att delta i
”Kvällens rätt”. SCA:s egen tipsexpert Steinar Mårtensson
utmanar publiken på att tippa rätt ordningsföljd för de 3 först
placerade hästarna i SCA:s lopp som är kvällens sista.
Speciella tipslappar finns utlagda och tippningen är gratis.
Jag känner hur kallsvetten tränger fram. Det är nog någon
s.k. kamrat som ligger bakom tilltaget.

För att samla tankarna läser jag lite i programbladet.
Travtävlingarna i Hoting började redan 1907 och då i form av
istrav. I början av 60-talet omöjliggjordes dock istravet på
rund av sjöregleringarna och därför byggdes landbanan på
Andersnäset. Den stod klar för invigning 1967.
Travtävlingarna fyller alltså 95år i år och landbanan 35. Nu
känns det lite bättre så jag plitar ner mitt tips till ”Kvällens
rätt”.

Kvällens skrider så sakteliga fram och till slut återstår
bara prisutdelningen i det sista loppet. Denna ombesörjs av
undertecknad tillsammans med ”Loket”. Om ni undrar så
vann givetvis den häst som jag tippat etta och tvåa kom den
häst som jag tippat två. Hur det var med trean minns jag inte
så noga, det finns viktigare saker här i livet…

av Steiner Mårtensson

D

HOTINGTRAVET 30 ÅR PÅ LANDBANA 

SCA HÄNGER MED PÅ TRAVEN…
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LOKAL AKTUELLT SUNDSVALL
Hotingtravet är ett mångårigt och tradition-
srikt evenemang med start i början på förra
seklet, som passar på att både ”jubilera” och
”förnya” travveckans årliga ”stuk” under
2007.
Redan 1907 finns omskrivna tävlingar i form av ”hästtäv-

lingar” eller tävlingar med kyrkskjutar m m i det hästrika
och hästintresserade Tåsjöområdet med omnejd. Några
organiserade tävlingar i dagens form var det inte fråga om
utan mera spontana ”kapplöpningar” med det hästmaterial
som till vardags användes för transport, skogs- och jord-
bruksarbete …

In på 1920 talet organiserades tävlingarna lite mera och
Hotingtravets ”vagga” kan väl med all rätt sägas vara 1923
i Brattbäcken, där man höll tävlingarna på Tåsjöns isbelag-
da yta. Redan då var prisbordet väl utvecklat och en del
fina silverpokaler (!) finns bevarade från denna tid.

Fram till och med 1942 hölls tävlingarna årligen på
Tåsjöns is och en liten kuriosadetalj från 1932 visar att
inget är omöjligt: man körde det året världens enda kända
”travhinder lopp”!

En vak mitt i banan fick inte hindra travfesten utan man
byggde igen vaken med stadiga timmerstockar, från en när-
belägen välta, vilka skulle passeras av ekipagen och en del
körde rakt över med sin häst och rissla medan andra klev
av och ledde hästen över, en del klarade sig inte utan ram-
lade av med skenande häst som följd och en del kom hel-
skinnade över hindret och det hela slutade dock lyckligt
och även till stor munterhet hos publiken, vilka hängde
med på noterna och njöt av ”dråpligheterna”!

Under åren 1942 – 1957 hölls tävlingarna i Tåsjö
Hästavelsförenings regi och inriktade sig på påskhelgen
och dessutom flyttade man hela evenemanget till
Hotingsjön intill Hoting. Utvecklingen gick vidare och
redan 1946 hade man premiär för ”totospel” på
Hotingtravet!

Efter lite ”turbulens” inom travfolket i Hoting-
Tåsjödalen bildades Västra Ångermanlands Travsällskap

1957, som fick tillstånd att bedriva travtävlingsverksamhe-
ten vidare och fortfarande är det samma organisation som
ansvara för dagens evenemang…!

Det ”istrav” som kännetecknade Hotingtravets verk-
samhet genom åren fortsatte fram till 1964, vilket blev det
sista som tävlingrna bedrevs på isen: Regleringarna av vat-
tendragen under och efter den så kallade ”kraftverksepo-
ken” omöjliggjorde en säker is för både travet aktiva ekipa-
ge, funktionärer, publik samt fordon m m… Man var helt
enkelt tvungen att erkänna sig besegrade av den ”männi-
skopåverkade moder jord” för ett par år…

Men skam den som ger sig: 1967 hade eldsjälarna lyck-
ats igen! Travbanan på landbacken ute på Anders-näsets
skönt belägna halvö stod klar och de första tävlingarna på
banan genomfördes under en helg i början av augusti 1967
i ett av de värsta regnoväder som skådats i området …
Tävlingarna ”genomfördes” trots allt och i efterhand finns
det säkert många som både minns och funderar: Hur kunde
man klara detta och sannerligen är det med glädje man ser
tillbaka på ”eländet”!

Efter detta har Hotingtravet traditionsenligt dykt upp
varje år under juli månad, med undantag för 1979 när ”häs-
tflunsan” grasserade som värst: Då ställde man helt enkelt
in tävlingarna för att undvika ytterligare spridning av
denna. Efter dessa inställda tävlingar kunde man läsa i
Konsumföreningens bokslut för 1979, att årets förlust i för-
eningens verksamhet berodde på den inställda travveck-
an…! Ett skönt skriftligt bevis på att veckan satt sina spår i
bygden!

När nu Hotingtravet slår upp portarna till 2007 års trav-
vecka den 7 – 13 juli med bland annat premiär för startbils-
start och premiär för lunchdubbel med V4 och dessutom
direkta Tv sändningar från dessa tävlingar den 11 juli, kan
man nog säga att cirkeln är sluten för lilla Hotingtravet: Från
den lilla, lilla travtävlingsverksamheten i början av förra sek-
let har man slutligen nått fram i rampljuset och tar del av
både riksspel och mediabevakning samt förhoppningsvis
kommer även något av travets mera kända ekipage även att
visa upp sig på Hotingtravet.

Välkommen att vara både jubilerande och premiärlejon
under Hotingtravet i juli 2007.

Hur mycket kostar det?
20 000 kronor.
Då går vi till Folkbanken och pratar med kamrern.
Det samtalet löste de första problemknutarna. Sven

Norlin åkte hem med 20 000 i plånboken och jobbet kunde
sätta igång.

BYGGET
Det blev en hektisk sommar i Hoting, marken röjdes, stubbar
drogs bort. Måldomar tornet flottades på sjön över till näset.
En hästägare med bandtraktor planerade till bankroppen för
10 000 kronor på kredit. Solängets gamla totobyggnad köptes
på rot i Örnsköldsvik. Ett gäng friskusar från Tåsjöbygden
for till kusten och kapade ned kåken med hjälp av motorsågar
till sex ungefär lika stora delar.  Återfärden till Hoting blev
en strapatsrik resa för traktens trav tokiga åkarkår som lejdes
för lastning och transport. Lastningen gick bra men ekipagen

blev för  höga, så det var ett i högsta grad olagligt följe som
vände åter mot Hoting. Ett gäng rödögda Tåsjömän fick åka
före och syna  telefonledningar, här och där fick ledningar
lyftas med långa störar för att få fram totolasset, annars hade
halva Ångermanland blivit telefonlöst den natten. De sista
milen blev strapats fyllda, broarna var för dåliga och en
omväg på 15 mil måste lastbilarna göra för att kunna anlöpa
Andersnäset. Totobyggnaden var efter mycket slit, svett och
envishet i hamn.

KLART FÖR START! 1967 – 1997
Det är 30 år sedan Hotingtravet ”tog” sig upp på land, men
det var inte utan problem, mycket slit och hårt arbete ligger
bakom.

Detta häfte är en liten hyllning till de människor som
hjälpte till att göra Hotingtravet till en sådan succé som det
faktiskt är i dag.

HOTINGTRAVET FIRAR JUBILEUM 
OCH PREMIÄR UNDER TRAVVECKAN 



Järvsöfaks
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JÄRVSÖFAKS ORDNADE
STORPUBLIK I HOTING   
TRAVNYTT 20070711
”Faksen” ordnade både publikrekord och ban-
rekord på Hoting.
Det blev publikrekord när Sveriges största travprofil kom till
landets minsta travbana. Järvsöfaks gjorde ingen besviken
under lunchtävlingarna på Hoting.

Jan Olov Persson hade bestämt sig för att ge publiken valu-
ta för inträdesbiljetten och drog iväg i 1.21 fart första kilome-
tern. Det gjorde konkurrenterna rejält möra och trots att
Järvsöfaks sänkte tempot till 1.24.5 sista varvet ökade avståndet
till klungan hela vägen in i mål. Segertiden 1.22.3a/2 040 meter
var givetvis banrekord med tanke på att det var första loppet
med startbil på Hoting överhuvudtaget och torde vara den snab-
baste tid som travats av ett kallblod över medeldistans på 800
metersbana. Jag körde inte för fullt någon gång. Han har suve-
rän kurvteknik så sådana här banor passar honom perfekt. Det

här var en fantastiskt rolig tävlingsdag. Järvsöfaks är ju folkets
häst så det är klart att han ska vara med och visa upp sig vid
sådana här tillställningar, berättar Jan Olov Persson.

Efter sin 161:a seger i karriären togs Järvsöfaks in på
publikplatserna för att ge beundrarna chansen att titta lite när-
mare på kallblodsfantomen.

Riktigt fort gick det också i dagens andra huvudlopp,
Hermann Hotings Vandringspris för varmblod. Crown Kemp
och Robert Bergh drog nytta av stenhårt utgångstempo och tog
över ledningen från tredje ytter 700 kvar. Segern blev lätt för
2005 års Derbytvåa och tiden fina 1.14.2a/ 2 040 meter.

Hoting i Ångermanland är en av landets icke permanenta
banor och kör bara tre tävlingsdagar om året. Detta var första
gången banan fick tv bevakning och att tävlingarna avgjordes
mitt på dagen hindrade inte runt 4 100 besökare från att dyka
upp. Vi är helnöjda med hela arrangemanget och har inte haft
några missöden. Det var skönt att bilstarten fungerade och det
tidigare publikrekordet på 3 300 personer slog vi ju med råge,
konstaterar Hotings ordförande Sven Olof Lindman

Robin Johansson

EN HEDERSMAN FRÅN TYSKLAND 
HAR FUNNIT SITT HOTING…

Herman Hoting har skänkt Hotingtravet ett
vandringspris, för varmblodiga hästar, som
endast större penning och prestigestinna
lopp i World Cup Trot- serien kan uppvisa

Detta var år 2000!
2001 dök det upp en häststatyett till och nu för kallblodi-
ga hästar.
Vi uppskattar denna gest och tackar Mr Hoting så myck-
et för dessa värdefulla Häststatyer.
Vi önskar alla lycka till i kampen om hästarna!

HOTINGTRAVET

HALDO LIF 
EN TROGEN VÄN PÅ TRAVET 

20070515
Haldo har alltid varit  Hotingtravet trogen.
Före och under travet har man sett honom
komma med kratta, lie och många andra
saker. Han har fixat och grejat efter förfrå-
gan på hjälp av någon eller några. Inga prob-
lem. Alltid en hjälpande hand!

Under travveckan bodde han i många år på ”Hotell
Hilton”, det gamla hängningstornet. Där trivdes han och
hade det bra.

Hans ord på om det dök upp problem som snabbt
måste fixas, stressigt eller jäktigt på något vis, då sa han
alltid: Lugn – Lugn.  Räck´ inte dygnets 24 timmar till får
vi göra en 25:e! Hur man nu kan få till en timme till ?!
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