
Borlänge/Rättvik 190403 
 
Till medlemmarna i Dalatravet 
 
Hej! 
 
Första kvartalet 2019 är avklarat och vi kan konstatera att det fortsätter att gå bra för 
Dalatravet. Det har blivit nio segrar på V75 så här långt. Fortsätter det i den takten så 
kan vi rent av slå förra årets rekord. 
 
Under de första månaderna har Dalatravet och Romme fått två nya A-tränare i Oskar 
J Andersson och William Eriksson.  
 
Medan det fortfarande var mycket snö drog vi igång Travarvasan inom ramen för 
Stafettvasan. Sex lag deltog och Lindesberg tog hem segern. Arrangemanget var 
mycket uppskattat och förhoppningsvis kommer fler lag att anmäla sig nästa år. 
Skulle vi få ihop sponsorer och kunna köra istrav i anslutning till Vasaloppsveckan 
vore det ännu skojigare. 
 
Nu börjar solen och värmen komma och därmed drar tävlingarna igång även på 
Rättvik med nya domarkameror. Snart kommer även nya ljustavlor med nedräkning 
till start, mellantider m.m. att vara på plats tillsammans med en ny oddsindikator. 
Både Romme och Rättvik har också fått nya TV-Studios på plats.  
 
På Rättvik har också bygget med nya lokaler för travskolan satt fart. Det blir utökade 
undervisningslokaler och möjlighet att övernatta. Det blir ett bra tillskott till en 
travskola som har en riktigt bra fart på verksamheten. 
 
Vi har överhuvudtaget en bra ungdomsverksamhet och utbildningsverksamhet på 
såväl Romme som Rättvik vilket uppmärksammades med ett specialpris till de 
ansvariga på Dalatravets Travgala. Det andra specialpriset gick till Rommes mycket 
uppskattade anläggningspersonal. 
 
Det är nog ingen överdrift att påstå att Travgalan blev en succé med Larz-Kristerz och 
lapp på luckan. Det var ganska många fler som ville komma i sista stund. Men för att 
få bra kvalitet på maten måste vi sätta en anmälningstid en viss tid i förväg. Möjligen 
har några lärt sig det till nästa år. Alla som fick plats kan nog intyga att det var god 
stämning i totohallen på Romme som går alldeles utmärkt att göra om till festlokal. 
 
Sedan årsskiftet är ju spelmarknaden omreglerad, vilket bland annat inneburit att 
våra båda travsällskap numera är ombud för ATG. Vi får därmed provision för spelet 
på banorna. 
Tyvärr måste vi konstatera att det uppstår stora problem när det är mycket folk som 
vill spela på banan och vi har för få nya totomaskiner. Vi har påtalat detta för ATG, 
tillsammans med en rad andra banor, men det går trögt att få fler totomaskiner. Vi 
har också försökt få ATG att förstå att det måste gå att flytta spelmaskinerna mellan 
banorna så länge vi har för få. 
Det blir ingen rolig upplevelse om folk inte hinner spela i Rättvik i sommar. I en tid 
när vi ska göra allt för att få publiken till banorna måste det vara prioriterat att 
förstagångs- och sällanbesökarna kan spela. Vi beklagar de problem som uppstått 



hittills. Vi ligger som sagt på för att få en acceptabel lösning. Men det har hittills gått 
trögt. 
 
Dalatravet har i år totalt 70 tävlingsdagar. Från början tilldelades Romme 50 dagar 
och Rättvik 20 utifrån de parametrar som styr tilldelningen, antalet aktiva, hästar 
m.m. Inom Dalatravet har vi gjort en omfördelning så att Rättvik kör 23 dagar och 
Romme 47. Vi har gemensamt kommit fram till att det passar bättre att Rättvik köra 
några dagar till under sommarhalvåret och det visar vilket gott samarbete vi har. Så 
långt är allt gott och väl. Problemet är att vi faktiskt förlorar en del pengar till de 
aktiva i prismedel på grund av att tre tävlingar körs på Rättvik istället för på Romme. 
Vi har förklarat för Svensk Travsports ledning att det är orimligt att vi ska förlora på 
att samarbeta. Det håller alla i ledningen med om i princip. Dalatravets samarbete 
betraktas som ett föredöme. Men att göra något åt detta och se till att de prispengar 
som skulle ha delats ut om tävlingarna gått på Romme istället för som nu på Rättvik 
har hittills stött på patrull. Vi kommer dock inte att ge oss. Hur ska Svensk Travsport 
få till de samarbeten mellan banorna som anses önskvärda om de som samarbetar 
förlorar på det? 
 
Nu något skojigare. Vid tävlingarna på Romme den 17 maj invigs balkongen utanför 
hästägarerummet och restaurangen. Efter det drar den nya samlingsplatsen för alla 
som har häst till start igång. 
De som hittills sponsrat balkongbygget är Team Westholm, Stall Elfving, SG Potatis, 
Logs Logistics AB, Björkbackens Stuteri, Svante och Jenny Hansson, Stall Stora 
Hälla, GD-Oljor, Storbo Konsult, Göran Lång Trav AB, HHS Ringservice, Lars Åslund 
Veterinärpraktik AB, Hans R Strömberg, Fredrik Tengstad Travträning KB, Kajsa 
Frick AB, Pär P Johansson, OJA Racing, Stall Kvistgården, Agria Djurförsäkring, 
Agria Djurförsäkring Lars Lindh och Björns Stålmagasin AB.  
Vid invigningen är alla som sponsrat balkongbygget välkomna och det finns 
fortfarande möjlighet för fler att hjälpa till att finansiera balkongen och få sitt namn 
ingraverat. Ring Anders Jonsson, 070-3493572 eller maila uajonsson@gmail.com. 
 
Vi hoppas att många kan komma till Moskogen i Leksand måndagen den 15 april då 
vi har årsmöten tillsammans för travsällskapen med början 18.30. 
Innan årsmötet kommer Mats Denninger, f.d. styrelseordförande i ATG, att berätta 
om det utredningsuppdrag han fått av Svensk Travsport. Denninger ska komma med 
förslag på hur Svensk Travsport ska arbeta och organisera sig på en fullt 
konkurrensutsatt marknad. Hur ska travfamiljen organisera sig för att bibehålla 
sportslig och ekonomisk framgång på denna marknad? 
 
Sportsligt är höjdpunkterna de kommande månaderna: 
Rommes stortävlingar på påskdagen den 21 april med superjackpot på V75 och 
Rommeheatet som är sista chansen att kvala in till Olympiatravet. 
Sedan följer firandet av Siljans Travsällskap som fyller 100 år. Det uppmärksammas 
särskilt vid tävlingarna den onsdagen den 29 maj då Rättvik kör V86 och arrangerar 
en deltävling i Kusk-VM. 
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