
Borlänge/Rättvik 190708 
 
Till medlemmarna i Dalatravet 
 
Hej! 
 
Vi kan se tillbaka på ett andra kvartal då Dalatravet i hög grad stått i fokus inom 
Svensk Travsport och framåt på nästa kvartal med en rad intressanta arrangemang. 
Vår bästa tid är nu! 
 
Under andra kvartalet blev verandan utanför hästägarerummet och restaurangen på 
Romme äntligen invigd. Därmed har vi förbättrat upplevelsen för såväl hästägare 
som vanlig publik att komma till Romme och se hästarna i verkligheten och inte bara 
på datorn/TV. 
 
Vi har också firat Siljans Travsällskap 100-årsjubileum och i samband med det höll vi 
vår deltävling i Kusk- VM. Ett arrangemang som vi har fått mycket beröm för. När 
Frank Nivard jazzade loss vid underhållningen på Långbergs i Tällberg blev det en 
viral succé i sociala medier runt om i hela världen.  
 
Efter många turer lyckades vi också till slut övertyga tjänstemännen på Svensk 
Travsport att vi inte gärna kan förlora på samarbete. Därför går det nu ut högre 
prispengar på Rättvik under måndagstävlingarna i juli än vad det annars ska ha gjort. 
Vi har ju flyttat tre tävlingsdagar från Romme till Rättvik och nu följer även pengarna 
med. 
 
Tristare är att ATG vägrar att koppla in de tototerminaler som vi hade tänkt flytta 
från Romme till Rättvik under Rommes sommaruppehåll. Det är bara att inse att vi 
ska lära så många som möjligt att spela digitalt. Totomaternas tid är på sikt förbi. 
Men vi hade tänkt göra övergången mjukare genom att utnyttja de tio terminaler vi 
har tillsammans. Rommes sex till Rättvik på sommaren när Romme är stängt och 
Rättviks fyra till Romme under vinterhalvåret när Rättvik inte kör några tävlingar. 
Men ATG vägrar. Vi ger oss inte och driver på för förnuftet ska segra även på den här 
punkten. 
 
Vattenfrågan på Romme har fått en tillfällig lösning med att vi kompletterar med att 
hämta vatten i ån som gör att tävlingarna kan genomföras utan problem. Men tyvärr 
har vi ännu inte hittat en långsiktig lösning eftersom de hål vi borrat ger för lite 
vatten. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att få en permanent lösning till en 
någorlunda rimlig kostnad. 
 
Roligare då att konstatera att ombyggnaden av travskolan i Rättvik nu är klar och att 
det nu finns omklädnings- och övernattningsrum samt en ny teorilokal. I juli rullar 
fem fulla lägerveckor. Svensk Travsport har varit på plats för att spela in en 
reklamfilm i Rättvik som snart kommer ut i media. Travskolan visar upp sig varje 
tävlingsdag och är nere i centrum i Rättvik varje tisdag för körning och ridning med 
barn. Rättvik har haft åtta debuterande kuskar fram till maj månad. På Rättvik har vi 
också åter en fungerande hästsportsbutik under tävlingsdagarna som drivs av 
Anderssons hästsport. 
 



Även travskolan på Romme har fått upp farten med ett stadigt ökande elevantal. Där 
körs tre sommarläger i juli och travskolan är ute och visar upp sig på olika event 
under sommaren. Från vårens licenskurs för stor häst har redan några av deltagarna 
debuterat. I helgen som gick kördes imponerande dubbeltrav för ponny på Romme 
med fem debuterande kuskar från travskolan. Dalarnas ponnytravklubb och 
Dalatravet arrangerade tillsammans imponerande 32 ponnylopp under dubbeltravet 
fredag och söndag. 
   
Rent sportsligt har vi haft lyckat påsktrav på Romme och en utsåld tjekväll. På banan 
går det riktigt bra för Dalatränade hästar, vilket ni kan notera snart sagt varje dag 
med segrar överallt. I elitserien i Svenska Travligan går det riktigt bra. Med den 
senaste segern för Fredrik Linder i Stosprintern med Zeta Wise As är vi i skrivande 
stund uppe i 19 segrar inom V75-spelet i år. 
Morgan Johansson blev Dalamästare för andra året i rad, ett arrangemang som vi kör 
för att ytterligare stärka vikänslan inom Dalatravet. 
 
Tittar vi framåt så kan vi glädjas åt Rättviks måndagstävlingar och sommartravets 
final med V75-spel den 3 augusti. Romme kör midnattstrav den 26 juli med artister 
för både barn och vuxna. Söndagen den 15 september blir det en fullpackad dag på 
Romme med finaler i Bernth Martinssons loppen, travtränardag och Ponnykampens 
final. 
 
Det finns ett travliv efter sommaren också. Men passa nu på och njut av sommaren 
och alla fina tävlingar i Dalarna och i närheten. 
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