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Ungdomssatsning Storhästtravet 
Regionen Värmland/Dalsland Färjestad – Årjäng – Åmål - Arvika 

Förra veckan avslöjade vi att banorna i regionen Värmland/Dalsland tillsammans 
nysatsar på en serie för kuskar och ryttare där målgruppen är ungdomar 16-25 år. 
Satsningen sker i kombination med loppen juniorchans, där även ungdomar under 18 
år får delta. Loppen ligger utom spel, men med vanliga prispengar i övrigt.  

Vi vill erbjuda er att synas och hjälpa till med det genom annonsering och synlighet 
på hemsida, sociala medier och i program. Även mentorskap och coachning vill vi 
erbjuda och kanske gemensamma tillfällen för körning. Lite beroende av vad ni önskar. 
Serien är öppen för fler än regionens kuskar men vi hoppas att ni som unga kuskar från 
regionen ska få chansen i loppen. Vi berättar mer om serien och planerna på ett 
teamsmöte nu på torsdag 25 mars kl. 18.00, en inbjudan har kommit på mejl. 

Hoppas verkligen att du vill hänga på denna resa ihop med oss! 
 
Teamsmöte: Torsdag 25 mars kl. 18.00, deltar gör Johanna Karlin, Sandra Edvardsson och 
Paw Mahony från Årjängstravet. För Åmålstravet Göran Svensson och eventuellt Jonas 
Moberg. 

Vid frågor kontakta:  
Johanna Karlin, projektledare och travbanechef Årjängstravet 0573-638561 
johanna.karlin@arjang.travsport.se 

Paw Mahony, mentor Årjängstravet 073-597 53 40 paw@stallmahony.com 

Göran Svensson, 070-545 14 67  goran.svensson@amal.travsport.se  

 

25 Lopp ingår i serien och ett lopp är final: 

Datum Bana Datum Bana 
Söndag 25 april 2 lopp Åmål Onsdag 28 juli  Arvika 
Måndag 3 maj  Färjestad Fredag 6 aug  Årjäng 
Fredag 7 maj  Årjäng Fredag 13 aug 2 lopp Årjäng 
Måndag 17 maj 2 lopp Färjestad Måndag 6 sep Färjestad 
Måndag 31 maj Färjestad Söndag 12 sep Åmål 
Fredag 11 juni  Årjäng Söndag 26 sep 2 lopp Årjäng 
Söndag27 juni 2 lopp Arvika Söndag 10 okt  Åmål 
Onsdag 7 juli 2 lopp Åmål Måndag 11 okt Färjestad 
Fredag 16 juli  Årjäng Söndag 17 okt FINAL Åmål 
Onsdag 21 juli Arvika   

 

Mer information och regler finns på våra hemsidor. Finalen och upplägget kring den 
presenteras senare. 
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