
 

Nyhetsbrev sept/okt 

UNGDOMSVERKSAMHETEN /TRAVSKOLAN 
TRAVSKOLAN 

En stark andra plats i Ponnykampen finalen 2019 tog Skellefteå hem med ynka tre poäng som 

skilde från vinnarna. En rolig och minnesvärd resa fick vi med oss. Bara att ladda om inför 

2020.  

Vår andra ponnyheldag för året kördes 29 september med åtta lopp där fyra hemmaekipage 

tog seger. Vi har fin form på många ponnyekipage och gör bra ifrån oss både hemma och på 

banorna runt om så de är riktigt kul. Tredje och sista ponnyheldagen har vi runt hörnet den 20 

oktober med åtta lopp även denna gång.  

Vårat största kat.A lopp här på Skellefteå är Stig Lindmarks Lilla Styrkeprov som kördes under 

V75. Segern gick till Norge detta år efter ett spännande lopp hela vägen. Andra platsen till 

Boden och tredje och fjärdeplatsen till Skellefteå.  

 

Inplanerat är en stor Öppet hus dag på Travskolan för både barn, ungdom och vuxna den 26 

oktober mellan 10.00-12.00. Sprid ordet vidare till alla ni känner. Alla aktiviteter är gratis och 

fikat kostar en liten slant.  

Kampanjkursen ponnyföräldrar på 7 ggr har fått upp ångan och kommer nu fortsätta fram till 

jul. Kul med engagerade föräldrar som vill lära sig så mycket som möjligt om sporten för att 

kunna stötta sina barn, de är viktigt! 

Två praoelever är på ingång för att jobba några veckor. Under året har vi haft några stycken 

här och de är bra med extra hjälp samt att få visa upp sin verksamhet för skolelever och få vår 

Travskola, att synas mer.  

/Amalia 

 

TRAVBANECHEFEN INFORMERAR 

Utvärderingen av V75 dagen är klar. Arrangörsmässigt är vi jättenöjda överlag med det vi kan 

påverka. Fina prestationer där ute med glada vinnare. Nöjda hästägare som mailat att de blivit 

så väl mottagna. Sms från tränare som var nöjda med banan. Telefonsamtal från två 

hästskötare som var imponerade att vi tänkte på dom, i och med att vi bjöd alla på 

hamburgare. 

Det värmer ju såklart. 

Att dessutom vädergudarna var på vår sida denna höstdag var härligt. 

 

Några saker kan vi alltid göra bättre. Värmen i restaurangerna var ett dilemma. För kallt i 

läktaren och för varmt i gamla. Vi har tagit kontakt med en firma som ska titta över detta. 

Mindre nöjsamt är ”reklamen” våra medlemmar känner sig manade att skriva på sociala 

medier i stället för att ringa till mig. Jag tycker att jag varit väldigt tydlig med att ni kan ringa, 

maila, komma till kontoret och prata med mig.  

Jag betonar det. Kontakta mig.  

 

Erica Guldhag SM-vinnare i monté! Vilken fantastisk insats hon gör! 

Ellen Karlsson invald i Svensk Travsports styrelse som ungdomsrepresentant! 

Häftiga och roliga nyheter! 

 

16 december kör vi sista tävlingsdagen för året och tävlingsdagarna för 2020 är nu nästan 

spikade. De släpper vi på vår hemsida under nästa vecka. Ett höstmöte planeras att 

genomföras i november månad. 

Hälsningar Henrik med personal 

 

Minnesanteckningarna om vad som sas på infomötet bifogas separat i detta mail. 

 

 

 

VI tränar VINNARE  

i september och tom 17 oktober 

 

 

Lexington Tooma – Carl-Evert Johansson 

Pinewwod Man – Gabriella Laestander 

Big Believer – Carl-Evert Johansson 

Let it Happen W.W – Kjell-Ove Eriksson 

Judge Peter – Christian Månsson 

Get Lucky D.E. – Christian Månsson 

Tigerfeet Dynamite – Anders Lundqvist 

Augustus F – Gabriella Laestander 

Bamse Å – Jan Lindström 

Robin Hood Bi – Josefin Eriksson 

Storspjuver – Jens Eriksson 

Pilbo Titan – Lena Dahlbäck 

Ivarsviking – Nicklas Lundgren 

 

Snyggt jobbat alla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


