Nyhetsbrev april 2020
EN ANNORLUNDA VÄRLD
Svensk Travsport har följt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer löpande och agerat för att skapa
säkra arbetsplatser för travsportens aktiva och för att
minimera risken för smittspridning.
7 maj kör vi igång igen. Med stor sannolikhet blir det utan
publik. Det innebär stora förändringar. För alla. För dig.
I stallbacksgrinden kommer vi att ha förstärkning – då vi måste
anpassa oss till att de nya reglerna följs.
Stallbacken är en arbetsplats.
Är du inte tränare, hästskötare, kusk eller chaufför till häst som
startar aktuell dag – då kommer du inte in på anläggningen.
Har man en arbetsuppgift och känner sig det minsta förkyld – då
stannar man hemma.
Hur viktigt är det att alla respektera det utsatta läget vi finner
oss i? Ja, för att överhuvudtaget få köra tävlingarna är det
väldigt viktigt.
Publikplatsen är stängd. Där kommer endast personal som ska
tjänstgöra in.
Personer som inte har en arbetsuppgift kommer att avvisas.
Vi gör inga undantag. Tråkigt för de inblandade, men vi kan inte

UNGDOMSVERKSAMHETEN
From 1 april stoppades ponnytävlingarna i landet. Vi har därför
inte kunnat tävla med de små.
Utbildningarna fortsätter och där har vi gjort vad vi kan för att
inte klunga ihop oss och uppmaningarna om att tvätta händer.
Barnen och ungdomarna sköter det jättebra.
Anläggningsgruppen
Handlingsplan för respektive stall är framtagen av gruppen som
gjort en inspektionsrunda i varje stall.
Stall A kommer att bli ett stall för hyresgäster. Där är
ventilationen tillfixad. I stall A4 (ungdomsstallet) kommer
bidraget från ST på 400.000 kr att användas för förbättringar.
Det handlar i steg 1 först om att rensa. Städa. Småfixa. Att ta bort
vattenkoppar och krubbor (där permanent uppstallning inte ska
ske ) laga hål i boxväggar, rensa vindar osv.
Där är arbetet påbörjat. Sen kommer steg 2 där fackmän måste
in. El och alla stallars ventilation. Offerter ska tas in för rivning av
stall D. Planering av en ”städkväll” - där många medlemmars
kompetens kan tas tillvara - att göra grejor. Arbetet går vidare.

Nytt datum ÅRSMÖTE 2020
Ny kallelse kommer att gå ut till medlemmarna som vanligt
genom mail då det nya datumet är definitivt. De få som inte har
mail skickas brev till.

vara tydliga nog.
Dessutom, tänk på att ta personligt ansvar. Har du minsta
sjukdomssymptom – stanna hemma, både för din egen skull och

Vi har vunnit i MARS OCH TOM 16 APRIL

för alla andra.
Är du över 70 år, ska du överväga att stanna hemma. Samma
gäller de som tillhör riskgrupperna.

Segrare i V75!
KIARA SÅNNA – Ola Eriksson.

Hyresgäster på banan som inte har häst till start kommer att få

Vi bjuder på smörgåstårta när virusbestämmelserna lättar.

särskilda instruktioner.
Stallfik och restaurang och tränarfik kommer att vara stängda.
Sleipner kommer att grilla hamburgare på stallbacken.

DIGITAL ASSET – GABRIELLA LAESTANDER
NOMO – LEIF ERIKSSON
NOLIMITJIMMIT – GABRIELLA LAESTANDER
AUGUSTUS F. – GABRIELLA LAESTANDER

Inga intervjuer. Ingen prisutdelning i vinnarcirkel. Våra (högt
uppskattade) hederpriser hämtas utanför inskrivningen.

RISÅBERRA – BERTIL ÅDIN
RAPPODINA – JERKER BJURMAN
RISÅVINNIE – CHRISTIAN MÅNSSON
GARRET MIX- JENS ERIKSSON

ALLA måste ta sitt ansvar.

RAVN KIRO – JERKER BJURMAN
KOLNES IDA – PER EDSTRÖM

