Tack för i år hälsar vi på Årjängstravet!!
Tack till alla aktiva i vårt licensområde kopplat till Årjängstravet. Ni är alla mycket viktiga,
här och nu och i vår gemensamma travframtid. Aktiva licensierade tränare och kuskar,
unga som äldre. Hästägare till ponny, kallblod och varmblod. Uppfödare, hästskötare och
deltagare i Travskolan.
Utöver aktiva vill vi lyfta ett tack till engagerade i föreningar kopplade till travet, personal
till vardags och tävling, familjemedlemmar till aktiva och inte minst spelarna.

Förnya licensen

Glöm inte att förnya licensen inför 2022 på din inloggningssida på travsport.se. Hör av dig
till sportkontoret om du behöver hjälp.

Begränsade öppettider sportkontoret jul & nyår
Sportkontoret tar lite ledigt och är öppet på distans 23 december - 10 januari, ring oss så
hjälper vi dig självfallet även på plats. Klicka för anläggningens öppettider under
ledigheten.

Undersökning – nöjdhet

Vi avslutar även detta år med en undersökning där
vi mäter vad ni aktiva tycker om det arbete vi gör
och vad vi erbjuder på anläggningen samt idéer
inför framtiden. Hoppas du väljer att delta! Det är
anonymt. Klicka för att delta!

NYTT ÅRSKORT
Hämta ut ditt nya ST-årskort på
inloggningssidan på travsport.se i
sportappen.

Missa inte ny säsong av VINTERTRAV med start 15 januari

4 MILJONER I BIDRAG FRÅN
ARVSFONDEN
Nordmarkens Travsällskap har under året blivit
beviljade 4 miljoner i bidrag från Allmänna
Arvsfonden för att bygga en nytt
tillgänglighetsanpassat utbildningsstall till
Travskolan.
Arbetet med projektet pågår och informationsmöte
för medlemmar och intresserade skedde under
december. Styrelsen kommer att ta beslut kring
projektets fortsättning i början av 2022.

Medlemsavgift 2022
Nu kan du betala in medlemsavgiften till föreningen för Årjängstravet, Nordmarkens
Travsällskap, för 2022. Alla som nyttjar anläggningen ska vara medlemmar i föreningen
och vi uppmanar även ungdomarna att bli medlemmar.
Inbetalning sker till Nordmarkens Travsällskap senast 28 februari
Medlemsavgift: 200 kr från 26 år - 50 kr upp till 25 år
Bankgiro: 482-1971
Swish: 123 043 90 67

Kontakt Årjängstravet

Växel 0573-711545 mejl: infoarjang@arjang.travsport.se
Johanna Karlin, travbanechef, 0573-638561 johanna.karlin@arjang.travsport.se
Viktoria Runesson, sportadministratör, 0573-638563 viktoria.runesson@arjang.travsport.se
Sandra Edvardsson, utbildningsansvarig, 0573-638562 sandra.edvardsson@arjang.travsport.se
Andreas Eriksson, anläggningsansvarig, 0573-638564 andreas.eriksson@arjang.travsport.se

Vid frågor tveka inte att kontakta oss!
Med Vänliga Hälsningar
Johanna Karlin med personal

