INFORMATION – Anläggningen
ANLÄGGNINGEN
Vi kommer göra förändringar i prepareringstider från och med onsdag 26 maj för att
frigöra mer tid för arbete med anläggningen i stort. Förslaget har godkänts av den nya
styrgruppen för anläggningen och målet är att träningsbanorna ska bli bättre när de ska
vara bra och att personalen ska få frigjort lite mer tid för övrigt anläggningsarbete. Vi
hoppas helt enkelt på att få ett bättre flyt i arbetet på anläggningen i och med
förändringarna. Ansvarigrollen är delad, med både ansvar för banor och anläggning, och
det är många uppgifter som ska skötas och projekt som rullar.
Den nya styrgruppen består av en ansvarig för varje verksamhet som huserar på området:
Kristian Lindberg, Paw Mahony, Peter Strömberg som även representerar alla
proffstränare och är med i styrelsen, Jörgen Pettersson som representerar b-tränarna och
är med i styrelsen, Sandra som representerar Travskolan och ungdomarna, Bo Eriksson
som är med i styrelsen med extra anläggningsansvar samt Andreas Eriksson och Johanna
Karlin från Årjängstravet.
Gruppen kommer utvärdera efter en period och sen avgöra hur det blir framöver.
Grunden är fortsatt att banan är öppen att köra på nästan alltid, men vi förändrar något i
när vi preparerar.
Du kan kontakta någon i styrgruppen eller oss som arbetar om du har frågor, tankar eller
idéer kring anläggningen.
Nedan följer vad som gäller för preparering av träningsbanorna från 26 maj:
Rundbanan
Måndag-onsdag-fredag - Sladdas vid tre tillfällen, kl. 08-09, 11-12, 15-16
Tisdag & torsdag - Sladdas vid ett tillfälle, kl. 08-09
Lördag - Sladdas vid två tillfällen kl. 08-09 och 12-13
Söndag - Sladdas inte, men är öppen om man vill köra på den ändå
Rakbanan
Måndag-onsdag-fredag - Kl. 08-09 och 11-12, andra sladdningen varierar när mindre häst
har kört. Sladdar inte om det inte körts.
Tisdag & torsdag kl. 08-09
Lördag - Sladdas kl. 08-09 och 12-13 eller senare – Andra sladdningen varierar när mindre
häst har körts. Sladdar inte om det inte körts.
Söndag - Sladdas inte, men är öppen.
Skogsslingan sladdas två gånger i veckan, måndag morgon och torsdag morgon.
Vardag före tävlingsdag stänger banan kl. 13.00 och sladdas endast kl. 08-09 om annat
arbete behöver utföras för att förbereda inför tävling.
Undantag i schemat kan förekomma. När det bedöms nödvändigt, exempelvis vid arbete, stänger vi banan och
då skickas information ut via sms.

Anslagstavlan på hemsidan uppdateras dagligen med information kring anläggningen.
Den finns på startsidan i fokusmenyn, knapp: För aktiva

PROVLOPP
Vi drar igång provlopp igen tisdag 1 juni och då gäller särskilda restriktioner, mer
detaljerad information kommer närmare. Anmälan på måndag 31 maj senast kl 10.00 till
sportkontoret. Anmälan via mejl i första hand: infoarjang@arjang.travsport.se annars ring
0573-711545. Framöver blir det onsdagar som vanligt, men nu krockade det med Åmåls
kvällstrav den veckan.
Ta gärna kontakt med Andreas vid frågor eller önskemål om särskild preparering på
nummer 0573-638564. Vi löser det mesta bara vi får frågan.
Publik
Vi kommer från 11 juni att öppna upp för publik i begränsad form. Förhoppningen är upp
till 500 personer, men innan vi har tillstånd på plats vill vi inte gå ut med detaljerad
information. Håll utkik för så fort vi får koll på helheten informerar vi. Hästägare med häst
till start kommer få viss förtur. Även restaurangerna kommer öppna 11 juni under
förutsättning att serveringstiderna ändras till 22.30 som FHM rekommenderar från 1 juni.
Detta är inte är dock inte beslutat ännu, men allt tyder på det.

Vi önskar dig en trevlig helg!
Med Vänliga Hälsningar
Johanna och Andreas
med personal

