
Protokoll Bankommittémöte 2021-05-26 

Närvarande: Fredrik Berg, Mats Kjellén, Rikard Ivarsson, Janne Söderkvist, Stefan Pettersson, Bo 

Hellkvist, Rolf Johansson, Lars Ågren. 

• Allmän info från Lars. 

o Provloppsverksamheten på Axevalla startar upp igen i juni med samma restriktioner 

och upplägg som under hösten och i Axevalla Travförenings regi. 

• Alla banor är bättre efter hyvlingen för några veckor sedan. 

o Unghästbanan är fortfarande ojämn och tål inte vatten. Åtgärd: Rikard ska prova att 

blanda in 2,4 bergskross i materialet.  

o Ambitionen är att samtliga banor ska hyvlas och jämnas till tre gånger/år framledes. 

o Sandbanan är ojämn – jättebra vissa delar men klart sämre andra delar. Åtgärd: 

Jämna ut- och plana ut banan och lägga på mer sand där det behövs. Försöka få in 

sanden från kanterna och (om möjligt) ta hit väghyvel igen. Den kunde inte användas 

på sandbanan senast p.g.a. att det var för blött. Rensa bort sten som kommer 

underifrån. 

o Vanliga rakbanan är olika hård olika dagar. Det kan bero på när på dagen man tränar 

där.  

▪ Ett större och större problem är det stora gupp (sänka) där skolan kör över 

med sin fyr- och sexhjuling med foder till sina hagar. Åtgärd: Antingen ändra 

deras rutt att ta sig till hagarna eller att de inte får korsa rakbanan med 

dessa maskiner. Det här börjar bli ett ganska stort problem både för 

banpersonal och aktiva som tränar där. 

▪ Lutningen på rakbanan blir mer och mer markant. Åtgärd: Rikard provar att 

lägga i material för att räta ut om möjligt.  

o Övrigt: 

▪ Banpersonalen upplever att det är svårt att arbeta med de olika banorna 

p.g.a. det nästan alltid är någon/några som tränar. Åtgärd: Göra två portabla 

skyltar som de kan sätta ut i varsin ände när arbete pågår för att informera. 

Sedan är det träning på egen risk för de som kör ändå.  

▪ Viktigt att vi hjälps åt att hålla öppettiderna på tävlingsbanan som är den 

enda bana på anläggningen med reglerade öppettider. Åtgärd: Stänga båda 

grindarna när det är stängt. 

▪ Det sopas ej utanför gästboxarna på räckan efter tävlingsdagar längre sedan 

ca ett år tillbaka. Åtgärd: Be vaktmästarna att sopa när de skottar ur 

boxarna.  
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