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Så har årets sista styrelsemöte avslutats.

sätt i denna nya tid. Det känns då extra
spännande att verka på en bana som är
ledande i sin grupp.

Vi kan konstatera att det varit ett gott år och
vi kan se framtiden an med tillförsikt.
V 9 kommer vår balkong att vara klar och
det blir spännande att se hur många som
kommer att vara med och sätta avtryck
genom att köpa en bräda till denna.

Det är viktigt för oss att jobba med
upplevelsen på plats när vi arrangerar våra
tävlingar. Det är bra att satsa mycket på
några färre dagar och verkligen se till att
dessa blir totalupplevelser för oss som
kommer till banan.
Vi jobbar utifrån devisen att ”trav är

Skilsmässan mellan ATG och ST kommer att
påverka vår verksamhet med många nya
tankar att tänka. Vi behöver vara på tårna
för att kunna förvalta vår förening på bästa

bäst upplevd på plats”.
Här kan vi alla dra vårt strå till stacken
genom att:






ta med kamrater till tävlingar
hjälpa ovana besökare när vi
träffar dem på banan
hjälpa nya aktiva unga som äldre
prata gott om våra
travupplevelser i alla
sammanhang, så andra väljer att
komma till oss och testa
upplevelsen.

Med andra ord en riktigt spännande tid
för en styrelseledamot i
travsammanhang. Vi blir dock inte
bättre än vad vi gör tillsammans så
tveka inte att höra av er till oss med
tankar, idéer och synpunkter.
Därmed har du tagit del av 2018 års sista
skälvande blad i raden av ”Sagt på
styrelsen” och så ses vi väl på Travgalan?

Vi kommer att ta oss an 2019 med stor
tillförsikt. Travfamiljen behöver hålla
ihop i den nya ordningen för att klara sig
allra bäst.
Vi kommer att fortsätta att fräscha upp
vår anläggning och ljudet står högt på
listan nu. Spännande att se vad
uppdateringen kommer att bli.
Fundersamt rörande hur vi ska förhålla
oss avseende framtidens tekniska
lösningar. Behövs t ex ett uppdaterat Wi
Fi när nya individuella mobila lösningar
finns bakom knuten?
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