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Klart att vi antar utmaningen!
Mot framtiden………
Vi kommer också att sy ihop ansökningar
för:

Ansökan är inlämnad avseende möjlighet att
bygga balkong för öronmärkta
pokalårspotten som finns för
publikfrämjande åtgärder.



mer välkomnande entré med hjälp
av belysning



laddstolpar på parkeringen i
miljösyfte samt för att ge bra
campingmöjligheter



digital reklamskärm vid riksvägen.

Här kan du se ritningen som vi hoppas
kunna förverkliga. Allt för att maxa
publikupplevelsen vid ”livetrav”
Grundtanken med satsningarna är:

”det som främjar publiken
främjar också de aktiva och
vice versa.”

Föryngring utan att tappa
erfarenhet

Valberedningen är i full färd med sitt
arbete inför sällskapets årsmöte. Målet
är styrelsebygge för framtiden. I motsats
till ovanstående illustration gäller det att
skapa en styrelse med variation både
vad gäller ålder, geografiskt område
man representerar och kunskap att
bidra med.
Viktigast av allt är dock engagemang och
kunskap om travsporten viljan att verka
för att skapa förutsättningar för så många
som möjligt att kunna utöva travsporten.
Ett viktigt uppdrag där vi alla kan hjälpa
till och bidra genom att föreslå namn.

Ny restaurangchef
Konkurrensen i det segment vår verksamhet
verkar är tuff. Utmaningarna är många.
Arbetet med att höja kvaliteten på det som
serveras har lyckats, men det finns
fortfarande många idéer att utveckla för att
locka ännu fler kunder.
Med denna utmaning hälsar vi vår nya
restaurangchef Kurt Nordahl varmt
välkommen till det nya jobbet. Vår
övertygelse är att han kan bygga vidare på
den grund som är skapad och utveckla
konceptet mot nya höjder.

Travskolan får ny ansvarig

Vi tackar Sara Blomkvist för hennes goda
arbete med travskoleverksamheten under
den tid hon varit ansvarig. Sara går nu
vidare till andra uppdrag och vi önskar
henne stort lycka till med det, med
förvissningen om att hon även i
fortsättningen kommer att vara en god
ambassadör för Dalatravet.
Vi hälsar vår nya ansvariga Anette Jansson
välkommen till uppdraget. Anette har en
lång erfarenhet från allt vad trav heter och
det känns tryggt med henne vid tömmarna.
Vi får säkert tillfälle att berätta mer om
travskolans verksamhet längre fram. Just nu
känns det bra att vi har lyckats med en så
god rekrytering.

Etablerade ger stöd åt våra
talanger
Travränarföreningarna vid Bs, G, Ro och Rä
har bjudit in Fricks talanger till en
föreläsning med längdskidåkaren Johan
Olsson och hans mentala coach Stig
Wiklund. Vi hoppas att många tar chansen
att lyssna på detta, och få tips för sina
framtida satsningar.

I övrigt
Hoppas vi att vi ses på årsmötet den 23 april
och om inte så ses vi säkert i något annat
travsammanhang.

Dalarnas travsällskaps styrelse

