Pegasus 2020
För HalmstadTravet 2017 – Del 1
Beslutade åtgärder kring lämnade förslag i samband
med Pegasusmöte 28 nov -2016

Detta vill/kommer vi genomföra 2017
• Förvinnarcirkel där alla hästägare som är på plats samlas innan
loppet. / Vi vill testa av den här idén ett par gånger. Därför
kommer vi att föreslå att Hästägarföreningen genomför
upplägget men att vi finansierar det.
• Fler skyltar på stan inför våra travtävlingar. / Detta är vi redan
på gång med men kommer utöka med ytterligare någon skylt.
• Bättre WiFi. / Har redan uppdaterats under kvartal 1 2017.
• Visa upp oss i samband med Tall Ships Races. / Målet är att vi
visar upp ponny, Travskolan samt Monte Phyton sista helgen i
juni 2017.
• Dubbelsulky till utlåning. / Peter Untersteiner har en
dubbelsulky som kan bokas upp och lånas utan avgift.

Detta vill/kommer vi genomföra 2017
• Faddersystem för unga kuskar som skall gå över till stor häst. /
Tränarföreningen har sagt ja till att tränarna ställer upp på detta.
Koordineras genom Patrik Nygren.
• Paketera företagsaktiviteter. / Vi lanserar Bolagsstallet under 2017.
Ett måste för alla företag att vara med i. Kommer skapa en unik
möjlighet till nätverksaktiviteter med travsporten som motor.
• Föreläsningar och temadagar. / Planen är att genomföra tre kvällar
under 2017. Stefan Hultman 5 april + ett fotbollstema samt en
legendkväll. Håll utkik!
• Mobil travskola. / Vi har sökt ett projektbidrag från ST för att kunna
genomföra uppsökande verksamhet.
• Stallbacksdag med gemensam tema för aktiva. / Efter breddloppstävlingarna 18 juni kommer detta att ske. Vi kommer städa, fixa samt
grilla tillsammans.

Saker som skulle kunna ske 2018 – utreds nu
•
•
•
•

Kompletterande restaurangdel typ caféläktare.
Allmän uppfräschning med färg och textilier.
Sportbar.
Ny entré till vår bana. Snyggare och mer välkomnande
än det vi har idag.
• Skapa fler mindre utrymmen i vår totohall som gör att
upplevelsen av att vara där blir bättre.

Detta kommer vi inte att genomföra
• Avsatser på publikplats. / Vi har andra idéer för att
förbättra utrymmet mellan travbana och
publikanläggningen.
• Drive-in bio. / Vi tror inte efter en del funderande på den
idén.
• Sänka inträdet på våra storloppsdagar. / Detta har varit
uppe vid den senaste bankonferensen. I stort sett alla
banor tror på att det är just vid de största dagarna det går
att ta betalt.

Pegasus 2020
Del 2 kommer på hemsidan i September
Om ni vill få en genomgång av alla förslag från Pegasusmötet går det bra. Då bokar ni in
ett möte med Dag Ekner (kontaktuppgifter på hemsidan under personal)

