
 

 

Sport 

Vi kommer att tävla om minst 25 000 kr, i 1a pris på 

Skellefteåtravet resterande av våra tävlingsdagar 2020 

(förutom Breddtävlingar och P21) 

Bodbäckspålles 4-åringsserie kvarstår med final på 

midsommartravet 100 000 kr i 1a pris. 

Bidrag ST 

Vi har fått ett bidrag på 400 000 kr av Svensk Travsport som ska 

användas till renovering och utveckling av Ungdomsstallet (A4). 

En fantastisk möjlighet för fortsatt utveckling för våra 

ungdomar. 

Flera inbrott ändrar fasaden 

Ett antal inbrott i totohallen under hösten och nu i januari – där 

de tagit sig upp på stora taket, hoppat ned på lilla taket på östra 

delen och slagit sönder rutor för att ta sig in. Vid ett tillfälle har 

de slagit sönder en kyl med drickor och försökt bryta upp dörren 

till kontoret. Vi har satt upp skivor för fönstren tidigare men 

inbrotten har fortsatt genom att de slagit sönder skivorna. 

Därför togs ett beslut att slå plåt över fönster på gaveln, som 

man kommer åt från lilla taket. Tråkig investering men 

nödvändig.  

 

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 

 

ÅRSMÖTE 2020 blir måndag 27 april 18:00 

Kallelse kommer att gå ut till medlemmarna som vanligt genom 

mail. De få som inte har mail skickas brev till. 

Anläggningsgruppen 

En inventering av alla stallarna är gjord och dokumenterade 

brister och förbättringsområden är nedskrivna för varje stall. 

Nästa steg i arbetet är att en handlingsplan jobbas fram i 

respektive stall. 

Isrivning banan 

Hyveln är beställd och kommer onsdag 11 mars och hyvlar bort 

isen från banan. Vi har inte resurser att frystorka banan på 

kvällar och nätter, så vi får räkna med att banan blir hård några 

veckor, beroende på temperaturen.  

 

 

 

 

/Henrik  

Nyhetsbrev FEBRUARI 2020 

UNGDOMSVERKSAMHETEN 

Februari startade med Skellefteåtravets gala där några av våra 

aktiva inom unga travet blev prisade för sina insatser för år 2019. 

Amalia Larsson blev årets ungdom och Malin Säll ordförande i 

Skellefteponnytravklubb fick ta emot pris för årets Ambassadör.  

Under februari månad har kursverksamheten på Travskolan 

dragit igång på riktigt. Med ett stort antal barn, ungdomar och 

ponnyföräldrar rullar nu verksamheten in på vårterminen. 

Oavsett förkunskapen på våra deltagare hjälper Travskolans 

ledare alla medverkande vidare till ett mer spännande travliv. 

Lördagen den 22 februari arrangerade Skellefteponnytravklubb 

årets höjdpunkt för våra unga aktiva – Ponnytravgalan i vår 

fräscha Etagerestaurang. 

En festfylld kväll där klubben tillsammans med sina medlemmar 

prisade 2019 års ponnyprestationer med gemenskap, god mat, 

show och roliga aktiviteter för både unga och vuxna. 65 personer 

samlades för att hylla våra aktiva ungdomar. Årets vinstrikaste 

ponnykusk utnämndes. Kusken hade plockats ut av Wångens 

Jan Halberg för Ponny Elit veckan 2020. Årets vinstrikaste 

ponnykusk i Skellefteå var Amalia Larsson som då tackade nej och 

därefter gav priset vidare till vår näst vinstrikaste kusk 2019 -  

Elsa Säll. I sommar kommer Elsa att representera Skellefteå på 

Wångens Ponny Elit vecka 2020 där alla ponnytravkuskar över 

hela landet samlas och lär sig mer om sportens fantastiska värld. 

Avslutningsvis kickstartar även ungdomarna ponnyernas 

tävlingssäsong och under vår första heldag (1 mars) tog TEAM 

Skellefteå hem fyra segrar. Tillsammans med ponnytravklubbens 

alla ponnykuskar är vi så laddade på att möta alla utmaningar och 

framgångar på tävlingsbanan denna säsong. 

/Moa 

 

Vi har vunnit i FEBRUARI 

ZORRO SWING – JENS ERIKSSON 

JELMER BOSHOEVE – CHRISTIAN MÅNSSON 

ÄNGENS AIRMAN – BIRGITTA WESTERMARK 

SAMBUCUS P.R. – JAN HÄLLGREN 

ROBIN HOOD BI – JOSEFIN ERIKSSON 

CHI Å. – THELMA RAGNARSSON 

KOLNES IDA – PER EDSTRÖM 

JÄRVSÖGREJ – TAGE HOLLSTRÖM 

SLOTTS PILA – JESSICA LINDGREN 

 

 

 

Trivselkväll NR 1 ONSDAG 11 MARS. 

Just nu är det 50 anmälda. Sista dagen att anmäla sig till 

en kul kväll är nu på måndag kl 12:00! 

 


