
 

Nyhetsbrev  

STYRELSEN INFORMERAR 

 

Arbetet med ett så kallat ”storlopp” går vidare, det är inte helt okomplicerat då det troligen 

innebär en rejäl ekonomisk satsning, och en sådan satsning måste säkras upp så att det verkligen 

ger en effekt som profilhöjande.  

Det finns mycket att fundera på i det sammanhanget. 

 

Arbetet med banan enligt den beslutade handlingsplanen har gett effekt, vi har fått en hel del 

positivt gensvar från olika aktiva aktörer.  

Insatserna för att förbättra publikplats börjar gå mot sitt slut för den här gången och nu blir nästa 

fokus stallbacken, det arbetet måste också ske efter en liknande långsiktig plan. En sådan plan 

kommer att utarbetas under senare del av året. 

 

En viktig fråga för oss är ju givetvis placeringen av vår V75 dag i kalendern, självklart så arbetas 

det kontinuerligt för att få till en förbättring, vi är en relativt liten bricka på den stora spelplanen 

men vi ger oss inte! 

 

/Styrelsen 

UNGDOMSVERKSAMHETEN /TRAVSKOLAN 
Höstterminens kurser är igång på Travskolan. Vi fortsätter öka antalet elever stadigt. Fokus denna 

termin är att vi lägger en satsning på ungdomar som kör ponnytrav att gå upp till storhästar och 

sikte på licens nästa år -  så nu har vi en förberedande kurs inför det. Kul är också att ett stort gäng 

föräldrar som inte haft någon häst eller travbakgrund – så går nu många av dem en kurs där dem 

får lära sig allt dem behöver veta inom ponnyvärlden och deras ansvar som nyblivna 

ponnyföräldrar till deras barn som tagit licens. 

 

Vi har bytt ut lite storhästar och välkomnar Forsyth Action och Lill Evert. Sen har vi kvar  

Case Study sen tidigare.  

 

Ponnykampenfinalen är inom räckhåll och i helgen far 39 st barn/ungdomar och vuxna ner till 

Rommetravet på lördagsmorgon. Här är vi tacksamma för ett gott samarbete med 

Ponnytravklubben, Travet och alla föräldrar.  

Fyra ponnyer tar vi med oss och dem som representerar oss i loppen på söndagen är  

Talang II-Alvin Bjurman, Revansch-Tilde Eriksson, Hidalgo Af Jäboruder-Elsa Säll och  

Kumlaby Tabasco-Kasper Bjurman.  

 

Vi ser framemot en lång men händelserik och rolig resa tillsammans som vi kommer minnas länge 

oavsett hur det går. Men håll en tumme för oss eller två.  

/Amalia 

 

TRAVBANECHEFEN INFORMERAR 

Tävlingsdagarna i sommar har renderat bra med folk på Etagerestaurangen som varit fullbokat ett 

flertal gånger. 

 

Renovering av anläggningen fortgår. Portarna i totohallen håller på att bytas ut, logen målas om 

och förhoppningen är att också bandomartornet ska få förbättring av färg innan vintern kommer.  

Tävlingsplanering inför 2020 är igång. Första utkastet kommer 16/9. Styrelsen har bestämt att det 

blir samma tävlingsstruktur med ”2 säsonger” dvs att vi tävlar dec, jan, feb  

och Maj – Okt. 

Nu jobbar vi mot V75 med dess planering.  

 

SÖNDAG 29 SEPTEMBER körs en ponnydag. Då körs även ett extra kval och premie. Anmäl 

senast 23 september 09:00 på travsport.se 

Snart är Tjejkvällen här – drygt 170 tjejer som ser hockey och trav. Kul! 

 

 

Hälsningar Henrik med personal 

 

 

VI tränar VINNARE  

I SOMMAR 

 

Många har tagit flera segrar 

Moogie  – Per Edström 

Hönn Prinsen   – Håkan Fahlgren 

Forspärla – Jan Gustavsson 

Lexington Tooma – Carl-Evert Johansson 

Kingofthehill F. – Gabriella Laestander 

Brisse  – Mikael Lindqvist 

Polar Northug  – Jens Eriksson 

Jazza Håleryd – Anki Frisk 

Marciano  - Gabriella Laestander 

Brassebrun – Roger L Berglund 

Tigerfeet Dynamite – Anders Lundqvist 

Zorro Swing – Jens Eriksson 

Get Lucky D.E – Christian Månsson 

Sambuca Knight – Stefan Lundmark 

Oracle d’ Inverne – Leif Eriksson 

Holter Oda – Jerker Bjurman 

Il Vero Alfredo – Per Gustafsson 

Celeste Brodda – Christian Månsson 

Oddsy – Ove Eriksson 

Fanucci Am – Jens Eriksson 

Hazel Web – Johnny Sandman 

Rappodina – Jerker Bjurman 

Stjärnpinglan – Mikael Lindqvist 

Vårvind – Lena Dahlbäck 

Staro Mary Lou – Gabriella Laestander 

Pinewwod Man – Gabriella Laestander 

Queen Rick – Jami Mikkonen 

Järnsaxa – Per Gustafsson 

Elmer M – Martin K Eriksson 

Järvsögrej – Tage Hollström 

Blixten E.S. – Martin M Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-möte i logen 

Måndag den 23 september 

18:00 

 

Välkomna! 

 

 

 


