
 

 

Branden i C1 

Då vi på tävlingsdagen den 22 januari hade en brand i stall C1 

som tack vare rådigt ingripande av många kunde släckas fort och 

vi dessutom haft tillbud på senare tid då det gäller elen på 

stallbacken har vi gett i uppdrag till Holmströmmarna att 

säkerhetsställa att kontrollera så ingen brandrisk föreligger.  

I alla stall. 

 

Investeringar 

Vi kommer att uppgradera vårt intern TV system, arbetet 

påbörjas under februari och beräknas vara klart i april. 

Ekonomi  

Trots inställd travdag och några ej budgeterade händelser så 

kommer Skellefteortens Travsällskap göra plusresultat 2019. 

Valberedning 

Valberedningens arbete är igång med att antal möten, har ni 

tips på eventuella styrelsekandidater så kontakta 

valberedningen. Kjell Lundmark, Anders Dahlin, Carola Huber-

Guldhag, Stina Sandlén och Roger Lundberg 

Anläggningsgruppen 

Anläggningsgruppen har haft sitt första möte för att se över 

stallbacken, gällande struktur, inventering stallar, ev 

investeringar. Gruppen kommer att ta fram ett underlag för att 

presentera för styrelsen. 

Hästkliniken 
Distriktsveterinärerna har nu tagit över hästdelen i kliniken. 
Kontakta dom för bokning. (Kopierad text från deras 
facebooksida nedan på tiderna som veterinärerna är här) 
Måndag 10/2 
Måndag 17/2 
Torsdag 27/2 

Telefontid mellan kl. 8-9, 010-122 82 00 
Mail: kund.skelleftea@dv.sjv.se 
 

Trivselkvällar under planering 

Under tävlingsuppehållet mars/april kommer vi att träffas två 
eller tre onsdagar i Restaurangen där vi spelar på en gammal  
V5-omgång och ser V86 tillsammans. Lättare mat kommer att 
serveras. Mer info på hemsidan under februari. 

Galan 

I lördags hade vi vår travgala, en härlig tillställning med många 

glada och värdiga vinnare, jag vill speciellt tacka Yvonne 

Sundberg som gör ett jättejobb med detta arrangemang. 

/Henrik  

Ungdomsverksamheten 
 

Vi har under januari månad haft fullt upp med förberedelserna 

inför den kommande kursstarten för vårterminen. Många nya 

och även erfarna elever som kommer in till oss för att prova och 

fortsätta utvecklas inom vår sport. Under vårterminen 2020 

kommer vi ha ett stort antal licenstagare både för ponnylicensen 

och kör- och Monté licens för stor häst.  

Hela sju stycken ska gå licensutbildningen.  

Vi är så glada för det! 

Vi satsar nu på att bredda våra ungdomar och peppa till steget 

från ponny till stor häst. Nysatsning på två stall för stora hästarna 

blev ändrat i och med branden i ventilationen i stall C1. Hästarna 

står nu åter i Travskolans stall och vi tar oss en funderare om hur 

vi gör i framtiden. 

Till denna termin gör Travskolan en insats för våra kommande 

Ponnyföräldrar och skapar en kurs för alla föräldrar som har en 

ungdom som tar ponnylicensen under vårterminen 2020. Detta 

för att ungdomarna ska få en trygg och god start på sin 

ponnykarriär, samt att föräldrarna ska känna sig mer trygg i 

uppgiften att uppmuntra sina unga aktiva. 

 

Under januari har även Ponnytravklubben haft mätnings dag för 

sina blivande och erfarna ponnystjärnor som kommer till start 

lagom till vår första tävlingsdag i Mars. Detta ägde rum i F-stallet 

tillsammans med mätningsmän och veterinär. 

Vi är nu super taggade på den kommande tävlingssäsongen - Mot 

nya mål och äventyr! 

 

Vi har vunnit i januari! 

Florianne – Fredrik Morén 

Pippi Makeba – K-O Eriksson 

Zorro Swing – Jens Eriksson 

Celeste Brodda – Christian Månsson 

Giel Wielinga – Christian Månsson 

Rappodina – Jerker Bjurman 

Forspärla – Jan Gustavsson 

Lill Alfred – Amalia Larsson 

Slott Pila – Jessica Lindgren 
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