
Protokoll Axevalla bankommitémöte 20-06-24 

Närvarande: Roger Moström, Lars ågren, Tomas Dahlborg, Mats Kjellén, Fredrik Berg, Kent Jung, 

Rikard Ivarsson och Jan Söderkvist 

Mötet började med att föregående mötesprotokoll gicks igenom, från detta protokoll 

kvarstår två punkter, hyvling av tävlingsbanan som sker 6-7 juli samt dörrstopp vid 

dörr till vagnspolplatsen vilket Kent fick i uppdrag att laga. 

Innan vi gick igenom allas synpunkter och frågor diskuterades om framför allt 

kanterna som blir efter harven på träningsbanorna, går dessa att dra in oftare? 

Vattnet har en tendens att inte rinna undan vilket delvis beror på dessa kanter, men 

också för att vi har väldigt mycket gammalt material på banan vilket gör det svårt för 

vätan att tränga ned i marken. Roger fick i uppdrag att se över någon mer långsiktig 

lösning till nästa år och att vi försöker hålla det så bra vi kan med dagens 

förutsättningar. 

Tomas D: * De nya digitala skyltar och bildskärm på innerplan behöver justeras något, 

bildkvalitén på storbildsskärmen då den skiftat i färg och att sluttiden inte står kvar på 

nedräkningsklockan vid 500m när de aktiva är på väg av banan. Roger pratar med 

LinSon om det. 

Mats Kjellén:* Slangen på tryckluftsslangen vid spolspiltorna är trasig och ihoptejpad, fungerar men 

ser inte bra ut. Kent fick i uppdrag att byta ut slangen. 

 * Kameran som sitter vid nedersta stallängan, skulle den kunna flyttas upp till gaveln 

på verkstadslokalen så man får en bättre överblick? Kent fick i uppdrag att undersöka 

detta. 

 * Banmarkeringarna på  rakbanan håller på att försvinna i gräset som växer upp och 

någon skylt (200m) har ramlat ned och ligger på backen. Rickard kollar med Per-Arne 

om klippning är beställd, annars ska klippning bokas. 

Kent Jung: * Åskan slog ner i entrégrinden till stallbacken i lördags, reparation pågår men det är 

ett större fel så det kan ta någon dag innan den är i funktion igen. 

Fredrik Berg: * Finns det möjlighet att hålla tävlingsbanan något mer preparerad på 

onsdagsförmiddagar? Många använder den då så det skulle vara bra för många aktiva. 

Vi beslutade att prova detta en period för att se om det fungerar bra utan att andra 

träningsmöjligheter försämras. 

 * det börjar bli högt gräs runt banorna, dags att slå det gräset. Kent kollar med Per-

Arne när det är planerat. 

Roger: * Gav kortfattad information om att årets StoChampionatshelg blir väldigt 

annorlunda, mer som en vanlig tävlingsdag på stallbacken och att vi får hjälpas åt att 

hålla grindar låsta. 

Vid protokollet 

Roger Moström 


