
Borlänge/Rättvik 220607 
 
Till medlemmarna i Dalatravet 
 
Hej! 
 
Årsmötestiderna är över inom Svensk Travsport och såväl Dalarnas som Siljans 
travsällskap har haft sina årsmöten och ST sin stämma. ST:s stämma resulterade i att 
vi från Dalatravet fick in Anders Jonsson i Svensk Travsports ledning.  
 
På Romme ser styrelsen ut så här efter årsmötet: 
Anders Jonsson (ordf.), 070-3493572 
Lars Lindh (vice ordf.), 070-5578707 
Per-Olov Brasar, 073-8221169 
Göran Lång, 070-8622144 
Jeanette Kling, 070-6024363 
Viktoria Hermansson, 070-5380296 
Kent Joas, 076-1109704 
 
För Rättvik så här: 
Sven Eriksson (ordf.), 070-7245100 
Roger Åström (vice ordf.), 070-5542494 
Tina Englund, 070-2090372 
David Nylander, 070-3164641 
Lars Grapenson, 070-3534769 
Erik Nalén, 073-7297521 
Gunnar Åkerman, 070-2048883 
 
Styrelserna har lagt fast en plan för styrelsemöten resten av året. De kommer att vara 
i slutet av varje månad utom under juli. Hör gärna av er om det är något ni anser bör 
tas upp. 
Styrelserna har också inlett en plan för ett mer långsiktigt arbete med mätbara mål 
för verksamheten. Mer om det när målen konkretiserats. 
 
Vi står nu inför vår bästa tid, sommar med högklassigt trav. 
För Romme är sommarens höjdpunkt Midnattstravet. Då ska den nya belysningen 
stå klar enligt avtalet med entreprenören. 
På Rättvik blir det som vanligt trav på måndagskvällarna och dessutom höjdpunkten 
på Midsommardagen där planen är att On Track Piraten ska tackas av efter sin 
otroliga tävlingskarriär. En annan höjdpunkt är Sommartravets final i augusti. 
 
Nu när publiken åter får komma in på travbanorna kommer vi att blåsa liv i vår 
satsning på hästägarna. Hästägare med häst till start kommer att bjudas in till 
hästägarerummet på Romme och till Fricks Bodega på Rättvik där det serveras 
lättare förtäring. Hästägare som är på plats och vinner kommer att firas.  
 
Vi kan också konstatera att verksamheten på travskolorna rullar på bra. 
 
På Romme har licenskurserna för stor häst och ponny givit sju kuskar i vardera 
kategorin och två nya montéryttare på stor häst. 



I övrigt håller vårens kurser på att avslutas och nu ligger fokus på sommarens läger. 
Elevantalet har ökat. Vi har ett bra samarbete Realgymnasiet och Borlänge kommun. 
Vi har arrangerat elever under loven och planeras för ”trevligt sommarlov”. 
Bokningarna av dubbelsulky har också ökat. 
 
I Rättvik har vårens kurser avslutats och en licenskurs för sju nya ponnykuskar. 
Sedan tidigare är kurserna i Rättvik fulla. Med nuvarande kapacitet kan vi inte ta 
emot fler deltagare.  
Travskolan präglas av bra sammanhållning och sprudlande idéer och många av 
sommarlägren är fullbokade med barn från hela landet.   
 
Varje vår står Dalatravet värd för regionens utbildning av travskoleledarassistenter 
(TLA3). Vi har den kompetens hos oss. I år deltog fyra från vardera Romme och 
Rättvik samt tre personer från. De blev diplomerade och är nu godkända för att ta 
emot elever på travskolorna.  
 
Det har också hänt och kommer att hända en del på personalfronten. 
 
Robert Schultz provjobbar som marknadsansvarig/marknadskoordinator för båda 
banorna. Ring honom på 070-2749586 om ni har idéer om marknadsaktiviteter och 
evenemang. 
 
Kurt Nordahl går i pension i juni och lämnar då över ansvaret för 
restaurangverksamheten till Björn Ryde. 
 
Britt-Marie Johansson, ”Burr”, går i pension den 31 augusti efter ett helt yrkesliv med 
sportfrågor och alltiallo på Rommes kansli. Vi har inlett rekryteringen av en 
efterträdare till henne. 
 
Eva Nissas är tillbaka på halvtid på Rättvikskontoret där hon förutom praktiska 
dagliga ärenden hanterar lönerna för hela travet och en del marknadsfrågor. 
 
Vi ses i sommar! 
 
Anders Jonsson   Sven Eriksson  
Ordförande Dalarnas Travsällskap  Ordförande Siljans Travsällskap 
070-3493572   070-7245100 
uajonsson@gmail.com    sven.eriksson@rattvik.travsport.se 
 
 


