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NYHETSBREV 
 
Tack för en händelserik tävlingssäsong. 

Nu skall vi ladda batterierna i någon vecka för att sedan summera och planera ett 
nytt tävlingsår. 

Något av det som händer närmaste tiden. 

Ett centralt digitalt årskort kommer att tas i bruk 2022. Information om detta kommer 
att finnas på vår hemsida.  

Arbete pågår som bekant kring vår träningsslinga tack vare det stora industriområde 
som är planerat i dess anslutning. Detta innebär också att träningsslingan kommer 
att dras om. Information om detta kommer senare. 

Vi kommer att så snabbt det är möjligt åtgärda infartsvägen samt gräva upp och 
hantera brunnen som svämmar över på baksidan av totohallen. 

Vi har en ambition att förbättra vår tävlingsanläggning. Bana, belysning och 
information till aktiva under tävling. Detta kommer att diskuteras och planeras på ett 
strategimöte i slutet av november. 

Vi planerar också att fräscha upp våra tävlingsstall. Hur detta kan tänkas 
genomföras avhandlas också på strategimötet. Med all sannolikhet kommer det 
behövas ideélla krafter till detta då förbättringen av tävlingsanläggningen i övrigt 
kommer att kosta en hel del pengar 

Vår ambition är att ha en fysisk travgala under första delen av 2022. Hur och när ber 
vi att få återkomma med. 

Här nedan följer våra travdagar för 2022. Vad dessa kommer att innehålla fylls på 
allt eftersom på vår hemsida. Noterbart är att vi återgår till senare starttid på 
midsommar med fler lopp och en satsning på att göra dagen mer sportsligt 
intressant igen. Vår V75-dag fortfarande ligger i oktober. Värt att veta är att vi 
faktiskt skall vara glada att får möjlighet att köra STL/V75 överhuvudtaget. Vi har att 
tacka det lyckade arrangemanget 2021 för det.  

Vi kan konstatera att spridningen känns bättre än innevarande år. Vi blir en breddag 
fattigare på grund av för få startande i loppen. Den kan vi få tillbaka under 
förutsättning att det blir fler hästar i startlistorna. 

Apropå det så är det ett viktigt budskap som jag vill förmedla. Mycket av vår framtid 
ligger i hur mycket och ofta ni startar era hästar. Det finns naturligtvis många 
parametrar men det är en av de. Och en mycket viktig sådan.  

Ha det gott så länge! / Joakim Johansson  

Höstmöte 
24 november kl 18.00 i 

etagerestaurangen. Anmälan 

senast 19 november kl 12.00 till 

info@skellefteatravet.se eller 

0910-711160.                              

Vi bjuder på fika. 

____ 

Tävlingstillfällen 2022 
Söndag 6 februari Bredd lunch 12.20 

Tisdag 1 mars Lunch 12.20 

Söndag 8 maj Bredd förmiddag 
(Skellefteå Kommuns Inflyttardag) 11.10 

Måndag 16 maj Lunch 12.20 

Måndag 30 maj V5 kväll 18.25 

Måndag 6 juni Bredd                       
(Sveriges nationaldag) 12.10 

Lördag 25 juni V64 kväll 
(Midsommardagen) 19.00 

Måndag 11 juli V5 Saxbana kväll 
(Sleipnerdagen) 18.30 

Tisdag 19 juli V64 Huvudbana kväll 18.20 

Torsdag 28 juli V5 Saxbana kväll 18.30 

Torsdag 4 augusti Lunch 12.20 

Måndag 15 augusti V5                    
Saxbana kväll 18.30 

Måndag 29 augusti V5 kväll 18.25 

Måndag 5 september V64 huvudbana 
kväll 18.20 

Måndag 12 september Lunch 12.20 

Lördag 1 oktober STL/V75 14.45 

 

UNGDOM 
Travskolans samtliga kurser är välfyllda med 
deltagare då vi haft stort tryck med elever som 
hoppat in eftersom. Superkul att ordet sprids 
och fler uppmärksammar och vill ta del av 
Travskolan. Just nu 14 kurser/v. 70 elever.  

Handikapp vagnen har anlänt och nu är det 
nära att vi kan dra igång vår verksamhet för alla 
även för deltagare som är rullstolsburna.  

I slutet av september fick vi erhålla en egen 
dag, en tävlingsdag med lopp döpta efter 
travskolans hästar som även fått leda 
defileringarna. Det uppskattade vi. 

Tävlingssäsongen för ponny börjar dra mot sitt 
slut, många fina prestationer har våra tappra 
ponnykuskar tagit under säsongen som gått. 
Tävlingsdag som är kvar är Umeå den 6 
november.  
 
Vi kommer finnas på både skyltsöndagen och 
julmarknaden. Vi ses där! 

 

 



 


