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Till:
Sällskapsmedlemmar,
styrelse, anställda samt
ordf i intresseföreningarna

Hej!
Här kommer ännu ett informationsbrev. Det är det 5:e brevet och är knutet till vårt senaste
styrelsemöte som hölls tisdag 25 april.
-

Anläggningen: Reparationerna i travskolans personalutrymmen är igångsatta, vilket
också gäller provtagningsrum i veterinärkliniken.
Beträffande arbetena med betongmur, staket och brunnar utanför stallfiket så är dessa
redan påbörjade, och information har lagts ut så att alla aktiva är beredda på maskiner
som finns på, eller i anslutning till, banan. Slutgiltigt beslut om var den nya grinden
exakt ska placeras tas i dagarna gemensamt av projektledaren Arne och Lars, där
också Peter E är involverad.
Vi har tre olika fordon som ska avyttras, en Ford, en Berlingo och ett hästsläp.
Sekretariatet fick i uppdrag att i första hand annonsera de två bilarna. Hästsläpet är lite
speciellt utrustat vilket gör att vi får söka köpare mer ”personligt”.

-

På marknadssidan har nyligen träffats överenskommelse med Järvsö-företagen om 10
lopp under deras återkommande tävlingsdag. Även Fackens och arbetarrörelsens dag
3 augusti är så gott som färdigförhandlad.
Ulf W och travskolan planerar som bäst olika marknadsevenemang. Det handlar bl a
om tandemkörning, födelsedagskalas och olika uppdrag omkring ponnykörning och
ridning. Marknadsföring och utskick till företag och organisationer är en del av
aktivitetsplaneringen.

-

På styrelsemötet beslutades om oförändrad serviceavgift för året, dvs 1 500 kr per
användare eller 2 200 kr om man har fler än 9 hästar.

-

Ett BAS-möte är planerat till 17 maj kl 18.30, inbjudan skickas ut inom kort!

-

Peter presenterade mer konkret en idé som han tagit upp tidigare som handlar om
Delicious U.S. lopp, utifrån det fantastiska rekord hon satte hos oss, och som gjort att
vi kan presentera oss som ”världsrekordbanan”. Det kommer att bygga på sponsring

genom dels företag, dels privatpersoner med 10 000 kr respektive 1 000 kr ,och där en
bra prissumma kommer att tillfalla den som slår rekordet 1.08,6. Om det inte sker,
fonderas pengarna till nästkommande år. Tänk vilken prissumma det skulle kunna bli
på sikt!! En fantastiskt bra idé tyckte styrelsen – nu jobbar vi vidare! Vi börjar med
varmblod men tanken är att med tiden göra ett liknande upplägg för kallblod.
-

Ponnytravsäsongen drar nu igång. Söndag sista april startar travskolan med 5 hästar på
Rättvikstravet som då kör heldag med 13 lopp. Vi håller tummarna och önskar lycka
till!

-

Lite statistik:
¤ 735 hästar i träning på Bollnästravet, att jämföra med ex B 716, E 608, G 741.
Med den siffran ligger vi på 6:e plats utifrån antal hästar i träning.
Våra 735 hästar i träning hade per 25/4 tagit 71 segrar hittills i år.
Mest med pengar Narold Vox 287 tkr, Spitcam Jubb 285, Queer Fish 132 och
Åsarappen 107.
Bollnästravet intar 10:e plats i landet vad gäller antal licenser knutna till banan.
- Vi har nu ökat till 11 personer som vill ta del av infobrevet, och vet du någon mer
så be dem skicka mailadressen till maj-britt.karlsson@helsingenet.com

Ha en riktigt trevlig Valborg och 1:a maj!
Bollnästravets styrelse

