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Jan Hedrén ny sportchef i Det Norske
Travselskap - DNT
Vi har gleden av å informere at DNT har ansatt Jan Hedrén (46) som sportssjef i
DNT. Hedrén vil starte senest 1.mai, forhåpentligvis litt tidligere. Han vil ha sitt
kontor hos DNT på Hestesportens Hus.
Jan Hedrén kommer fra stilling som sportssjef for DalaTravet i Sverige (banene
Romme 45 løpsdager og Rättvik 20 løpsdager), hvor han vært i 6 år. Før det var
han sportssjef på Bollnäs travbane også i 6 år.
Travsport har preget hele Jan Hedréns karriere, ettersom han har 14 års erfaring
som travsportsjournalist før han fortsatte som sportssjef på ovennevnte tre baner.
Sverige er en av Europas største travland, og det vil bli en stor inspirasjonskilde å
kunne benytte kompetansen fra en av Sveriges mest erfarne sportssjefer. Samtidig vil dette være et viktig steg
videre i Hedréns karriere hvor han får stillingen som sportssjef for DNT og vil ha muligheten til å bidra aktivt til en
videre utvikling av norsk travsport.
– Jag hade egentligen inte planerat att lämna DalaTravet, men när detta erbjudande från Norge och DNT dök upp förändrades läget. Norsk travsport har tagit rejäla kliv framåt på senare år och blir allt starkare och att få chansen att bli
delaktig i att lyfta sporten ytterligare i Norge kan jag inte säga nej till. Precis som de styrande i DNT tror även jag att
travsporten i Norge får en värdefull vitamininjektion när man nu värvar en sportchef från "storebror" Sverige.
– Jag räknar med att vara på plats på DNT i Oslo under våren, i slutet av april. Jag lämnar DalaTravet med många fina
minnen, jag har träffat underbara människor på alla plan och fått vänner för livet. Det var också under tiden på
Romme som jag blev hästägare för första gången i mitt liv, och i den vevan fick chansen att själv köra och träna travhäst, med allt vad det innebär! Jag vill önska alla lycka till i DalaTravets nya organisation. Vem vet, jag kanske återvänder till DalaTravet någon gång i framtiden?
Under mina sex år på DalaTravet finns det mycket som jag är både tacksam och stolt över. Här är ett axplock:
✔ Romme har utvecklats från en traditionell mellanbana till den bana i Sverige, bakom de fyra storbanorna, som
tävlar flest gånger (45 tävlingsdagar 2011).
✔ Utvecklingen på kallblodssidan har varit explosionsartad, där vi från ca 60-65 lopp per år nu ska köra 105
kallblodslopp 2012.
✔ Att kunna leverera över en miljon bonuskronor till hästägarna på Romme och Rättvik via optimalt planerade
propositioner under 2011 är också ett arbete som jag kan känna stolthet över.
✔ Lärlingarna är en viktig målgrupp och där har Romme varit en föregångsbana de senaste åren, inte minst tack
vare Misty Trottings Lärlingsserie som utökats från tio till 20 försök, plus final i tre avdelningar. Dessutom har vi
fungerat som pilotbana i ST:s nya ungdomssatning "Travets Talanger".
✔ Stoserier i låga klasser med 24 försök, vår och höst, med penningstarka finaler är en fin signal till stoägarna.
✔ Förstärkningen av unghästserien E3 i samarbete med kollegor på Bergsåker, Gävle, Eskilstuna, Färjestad, Örebro.
– Jag har också fått glädjen att uppleva stor sport tillsammans med Dalarnas A- och B-tränare. Inte minst med min vän
Jörgen Westholm, vars Super Light jag följde i fyra raka Prix d'Amerique-starter. Segern i Oslo Grand Prix icke heller att
förglömma. Men det finns ännu fler starka minnen att ta med sig utan att jag ska räkna upp alla här.
Det som kanske ligger mig allra varmast om hjärtat är Järvsöfaks Askedsfest, en kylslagen kväll mellan jul och nyår i
december 2009. Där skapade vi travsportshistoria på Romme!
En rolig poäng i sammanhanget är att DalaTravet bevisligen varit en god plantskola för framtida förbundssportchefer. Svensk Travsports nuvarande sportchef Per Wetterholm har ett förflutet som sportchef på DalaTravet och
nu hämtar även Det Norske Travselskap sin sportchef från Dalarna!
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För mera information, kontakta Rune E Gustavsen, Generalsekreterare DNT, tfn +47 900 83 111
Jan Hedrén, tfn 070-300 98 30.

