
Protokoll Axevalla bankommittémöte 191030 

Närvarande: Roger Moström, Lars Ågren, Rikard Ivarsson, Kent Jung, Rolf Johansson, Bo Hellkvist, 

Thomas Dalborg, Fredrik berg, Mats Kjellén, Jan Söderkvist. 

- Genomgång av föregående protokoll från mötet 190925- 

o Plugg i programmet och utskick sms – Viktigt att tävlingsbanans öppettider efterlevs 

nu när vintersäsongen står för dörren så att banarbetarna har möjlighet att sköta 

banan på bästa sätt.  

o Roger fortsätter att arbeta med en digital lösning för nedräkningsklocka på 

stallbacken (tid till defilering och start).  

o Process pågår för digitalisering av reklamskyltar på innerplan – Roger. 

o Vagnparken på stallbacken. Förbättra möjligheten att låsa fast vagnar – har inte varit 

prioriterat men punkten står kvar – Kent. 

o De gamla duscharna på gästräckan är mycket dåliga – Punkten står kvar – Roger. 

o Investeringsplan tävlings-  och träningsbanorna – Påbörjad – Roger och Rikard. 

o Tävlingsplaneringen 2020 – Publicerad och informerad – Lars. 

o Nedräkningsklockan på gamla startbilen på provloppsdagar har inte fungerat – Sture 

har varit ute och visat. Kanske ska be honom komma och visa igen. 

o GPS-hyvling måndag och tisdag 4-5 november – Rikard. Skicka ut sms och lägg upp 

på hemsida – Lars. 

o Bättre belysning på defileringsvolten – Roger har fått offert, väldigt dyrt. 

- Fredrik Berg frågade om upplägget inför vintersäsongen? Vilka banor saltas? En plan för att 

undvika att det fryser ifrån som var nära att hända förra vintern. 

o – Sandbanan saltas – Ingen annan bana som läget ligger just nu. 

- Såga ner några träd på Dalborgs mark så att solen kommer åt hörnet på skogsslingan där det 

brukar vara stenhårt 

- Bo Hellkvist tog upp att det är positivt när Kanal75 visar segerintervjuer även från scenen i 

totohallen. Det har varit lite si och så med det. Det har ofta bara varit ljud och bild på en tom 

vinnarcirkel. 

- Järnhagarna är väldigt skitiga och geggiga. 

o Rikard har kollat upp och det finns en möjlighet att få något bidrag för detta – Rikard 

och Roger tittar vidare på det. 

o Per Arne har fått uppgift att ta fram en plan för att ändra och förbättra hagarna. 

o Allt finns med i en större plan för anläggningen – Roger. 

o Det behövs grövre material vid ingångarna till de flesta hagar. 

o Vattenpölen som ofta bildas vid vändplan/unghästbanan – Rikard ska försöka hyvla 

så det rinner ner mot hagarna. Det finns en brunn i sommarhagen och bäcken lite 

längre bort. Rickard och Kent tittar på detta. 

- Mats Kjellén har fått in klagomål på vaggenspegel på rakbanan – Rikard har tagit bort dem. 

- Viltstängslet vid unghästbanan trasigt – Kent/Per Arne. 

- Roger berättade att det kommer att genomföras en skyltrunda på stallbacken för att se hur 

vi kan strikta upp parkering under tävlingsdagarna vilket är en säkerhetsfråga. 

Parkeringsytan mot Travskolan kommer att tas bort då det varit väldigt nära flera allvarliga 

incidenter då sikten är i det närmaste obefintlig både för chauffören och de som kommer 

med häst från Travskolan. 

Vid protokollet 

Lars Ågren 


