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Till medlemmarna i Dalatravet 
 
Hej! 
 
På måndag är det dags för höstmöte. Alla är välkomna till Moskogen i Leksand där vi 
först äter en matbit och sedan har möte där ST:s VD Maria Croon medverkar.  
 
Hon kommer att berätta om vad som är på gång inför nästa år. Då är det bland annat 
meningen att banorna och de aktiva ska få ökade ekonomiska resurser.  
 
Enligt de diskussioner som förts i det Strategiska Samrådet ska ST:s budget öka med 
totalt 200 miljoner. 90 miljoner till travsällskapen, 60 miljoner till hästägare och 
uppfödare i ökade prispengar och förhöjd garanterad prispeng samt 50 miljoner som 
konsolideras i Svensk Travsport AB. 
 
Maria Croon kommer säkert också att tangera de förändringar som genomförs i 
tävlingsreglementet från årsskiftet samt hur Svensk Travsports 
organisationsförändring fortskrider. Om det senare kan ni läsa mer i en bifogad text 
som kommer att publiceras i det kommande numret av Travhästen. 
 
Till höstmötet har också influtit en motion om att höja tempot på tävlingsdagarna. 
Styrelsen har besvarat motionen och ser fram mot en diskussion på höstmötet om 
vad vi kan göra för att locka fler besökare till tävlingsdagarna. Motionen och 
styrelsens svar bifogas. 
 
Som ni kanske har märkt har vi börjat med att prioritera hästägarna när det blev 
möjligt att fysiskt besöka travbanorna igen. Fram till årsskiftet får den som har 
startande häst 100 kronors rabatt i restaurangen. Den som är hästägare i Dalatravet 
får 50 kronors rabatt. 
 
Svensk Travsport kommer från årsskiftet att införa ett digitalt hästägarekort via 
Tickster och vi kommer att gå över till bokningar av biljetter via Tickster. Därför är 
det ett tips att boka fribiljetter via Tickster och slippa köer i entrén. Det kommer att 
gå att få ut fribiljetter på banan, men det är lite krångligare än att boka i förväg. 
 
Vi har valt att fortfarande ha kvar totomaterna på banan. Men för den som 
fortfarande spelar via dem kan det vara dags att lära sig att spela digitalt. ATG har 
beslutat att det inte ska finnas några spelterminaler på banorna från 2023. 
 
Sportsligt rullar det på bra för Dalatravet. Vi håller i stort sett samma nivå på antalet 
hästar och aktiva. Segrarna rullar in för Dalatränade hästar såväl inom eliten i STL-
loppen som mer vardagliga tävlingar.  
 
Det finns också ett stort intresse för att börja köra och rida lopp. Licenskursen på 
Rättvik går mot sitt slut med hela 16 deltagare, vilket är rekord. Rommes kör & 
montékurs startar i slutet av februari. 
 
Det är också full fart på travskolorna med många deltagare till vårens 
ponnylicenskurser. En del av sommarlägren är redan fullbokade. Men det finns 



fortfarande plats om någon behöver julklappstips till barn- och barnbarn. Dalatravet 
har även hållit steg ett i den ungdomsledarutbildning som blev inställd 2020 på 
grund av pandemin. 
 
Niklas Westerholm har beslutat att flytta tillbaka sin licens till Romme som snart 
även får Jasmine Ising som tränare. Stallbackarna på Romme och Rättvik är fulla och 
trycket på att tävla och träna på våra anläggningar är ganska hårt.  
Just nu är den stora investeringen på Romme ny belysning som dock inte kommer att 
vara klar förrän i slutet av februari nästa år. Rättvik har investerat i en ny startbil som 
kommer att användas på båda banorna. Den är klar att sätta i bruk någon gång i 
januari. 
 
Nästa år kommer vi att göra om våra olika serier där hästarna samlar poäng. 
Erfarenheten är att finalfälten har blivit tunna och poängberäkningen kräver för 
mycket arbete. Det ska fortfarande löna sig att starta i Dalarna, men vi ska hitta en 
annan modell för det. 
 
Samarbetet inom Dalatravet flyter på, mycket tack vare den engagerade personal vi 
har som arbetar med ganska små medel för att få det att fungera. Nästa år kör Rättvik 
24 tävlingsdagar sedan vi flyttat fyra från Romme för att få en bättre 
tävlingsplanering. Romme har 46 tävlingsdagar och vi kör tre ponnydagar på 
respektive bana plus en del insprängda ponnylopp. 
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