Pegasus 2020

För HalmstadTravet 2017 – del 2
Avslutande rapportering av genomförda ak>viteter
kopplade >ll idéer från Pegasusmötet 28 nov -2016

DeEa vill/kommer vi genomföra 2017
• Förvinnarcirkel där alla hästägare som är på plats samlas innan
loppet. / Vi ville testat den idén men e;er avstämning med
Hästägarföreningen blev det inget vid årets Hästägarkanna. Vi
får satsa på 2018 istället.
• Fler skyltar på stan inför våra travtävlingar. / Flera nya skyltar är
på plats. Dels inför en tävlingsdag och dels eE par permanenta.
• BäEre WiFi. / Uppdaterades kvartal 1 2017.
• Visa upp oss i samband med Tall Ships Races. / Målet är aE vi
visar upp ponny, Travskolan samt Monte Phyton sista helgen i
juni 2017. / Genomfördes enligt plan.
• Dubbelsulky Sll utlåning. / Peter Untersteiner har en
dubbelsulky som kan bokas upp och lånas utan avgi;.

DeEa vill/kommer vi genomföra 2017
• Faddersystem för unga kuskar som skall gå över Sll stor
häst.
/ Tränarföreningen har sagt ja. Koordineras
genom Patrik Nygren.
• Paketera företagsakSviteter. / Vi lanserar Bolagsstallet under
november 2017. Skall säkerhetsställa nätverksakSviteter för
företag med travsporten som motor.
• Föreläsningar och temadagar. / Stefan Hultman 5 april samt en
legendkväll med Lennart Forsgren 4 november.
• Mobil travskola. / Ej genomfört. Vi har istället sökt och fåE
bidrag från ST Sll en annan akSvitet. Genomförs 2018.
• Stallbacksdag med gemensam tema för akSva. / Genomfördes
e;er breddlopps-tävlingarna 18 juni.

Saker som skulle kunna ske 2018 – utreds nu
KompleEerande restaurangdel typ caféläktare.
Allmän uppfräschning med färg och texSlier.
Sportbar.
Ny entré Sll vår bana. Snyggare och mer välkomnande än det vi
har idag.
• Skapa ﬂer mindre utrymmen i vår totohall som gör aE
upplevelsen av aE vara där blir bäEre.
•
•
•
•

Samtliga ovanstående punkter ingår i eE projektuppdrag. En ev.
ny publikanläggning ritas upp för aE inhämta en oﬀert för eE
beslutsunderlag.

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

Med deEa avslutas nu rapporteringen från vår träﬀ
under temat Pegasus 2020. Från och med 2018 ingår det
projektets slutsatser i det som kallas “Travsportens
strategiska mål”. Målen kommer aE mätas regelbundet
för alla travbanor och påverka banornas >lldelning av
pengar genom de s.k. direk>ncitamenten.

