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Det lilla travsällskapet med de stora visonerna

Klarälvdalens travsällskap bildades 
1960 och samma år byggdes travbanan 
och verksamheten drog igång.
    Vid årsmötet 1998 bildades en pro-
jektgrupp som skulle undersöka om 
det fanns några möjligheter att bygga 
en ny 1000 metersbana i Hagfors.
Många möten och kontakter blev 
det med kommunen, länsstyrelsen, 
arbetsförmedlingen och många an-
dra företag som skulle kunna bygga 
banan. 
   På ett medlemsmöte i maj 2001 be-
slutades om byggstart. På mark, köpt 

av kommunen startade bygget och 
travbanan kunde beträdas av de första 
hästarna i oktober samma år. Nu var 
travbanan klar med måtten 1000 me-
ter och upploppet 170 meter.     
     
Året efter tillkom klubbhuset, ett 
stall med tio utselningsboxar och åren 
fram till nu 2022 har ytterligare 36 
boxar vuxit fram samt måldomartorn, 
bevattningsanläggning, garage, toalet-
ter och flera andra små byggnader. En 
investering blev det även för traktor, 
sladdar, harvar och bevattningstunna.

Den3 augusti 2002 invigdes travba-
nan med ett bygdetrav som besöktes 
av mer än 6000 personer och en byg-
detravstoto på 100 000 kronor. 
Ett 80 tal hästar stora som små deltog. 
Conny Evensson, elitlockeyspelare 
klippte bandet. 
Sedan det året har det varit bygdetrav 
här med undantag av pandemiåren  
20-21. Deltagare,kuskar som hästar 
och publik till antalet har alltid varit 
bra. 
Åren 2003-2006 var speciella då var 
det kvällstrav med vanlig toto och året 

2007 var det till och med ett TV-sänt 
lunchtrav. Allt detta med hjälp av Fär-
jestad travsällsskap. 

Både på bygdetrav och vanliga 
Färjestads dagar har fördelningen av 
tränade hästar varit cirka 70 procent 
B-tränade och 30 procent A-tränade.  
  De 10 första åren fanns här en trav-
skola för både vuxna som yngre men 
trycket på utbildningsledarna blev för 
stort när allt var ideellt.
Provlopp körs varje lördag från för-
sta helgen i maj till sista helgen i 
september. Travovalen är öppen och 
tillgänglig under den tid på året den 
inte är för frusen och hård.  
Men en rakbana på 1700m är öppen 
hela året.

Men mycket mer händer här. Året 2018 
var det uppvisning tillsammans med 
motorcykelklubben, Valsarna speed-
way och longtrack, med hastigheter 
upp mot 170km/tim. Några loppisar 
och utställningar har det också varit.

Föreningen har cirka 80 med-
lemmar och 25 talet aktiva hästägare 
och tränare. Hästägare o tränare från 
andra klubbar utnyttjar banan vilket 
är mycket positivt.  Många frivilliga 
funktionärer viket håller verksamheten 
igång. 

Alla hoppas så klart på att nedgången 
på B-tränare och ungdomar i sporten 
vänder så att vi får en blomstrande 
travsport och att många fler kommer 
till travbanan. Klubben hoppas även att 
få arrangera vanligt trav med vanlig 
toto om inte annat tillsammans med 
Färjestads travsällskap. Anläggningen 
är ju så välskött och fin.Här i bygden 
finns god tradition av hästverksamhet 
och inte minst kunskap om bygde-
trav.//

Överlägsenseger för Peter Cederin och Laufej i lopp två. 

Klarälvstravet ligger bredvid väg 62 drygt åtta mil norr om 
Karlstad. Privat

I lopp tre segrar Lucas Svanberg med russet 
Miicas Wictig.

Travsällskapet har alltid 
haft ett stort ideellt 
engagemang. Antalet 
funktionärer under åren 
har varit cirka 100 per år.

Travsällskapets ambition är att ha 
minst en bygdetravsdag per år.

Anläggning passar för andra 
aktiviteter än trav. 

Engagemanget är stort hos alla. 
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