Månadsbrev Augusti 2017
Hej! Efter ett litet sommaruppehåll har det åter blivit dags för en nyhetsuppdatering från Norrtrav
efter en intensiv och innehållsrik sommar.

Sport:
Vi kan se tillbaka på en lyckad Björnkamp 3 augusti i Boden med flera internationella gäster och bra
med publik. Italienaren Giampalo Minnucci var det tillslut som lyckades erövra björnspjutet. Under
dagen fick deltagarna paddla forskajak och fiska och kvällen avslutades med bastu, badtunna och god
mat på Strömholmen.
Hanna Olofsson hade en härlig helg på Bergsåker och vann V75-lopp såväl fredag, med Roger
America (Hanna Lähdekorpi körde) och lördag då hon själv tog hand om tömmarna bakom Valley
Streamline. Nära ögat var det också för Petter Lundberg-tränade Global Science som var tvåa klass II.
Sandra Eriksson har hittat en riktig formtopp på kuskandet och hunnit med att vinna V75 med
Markus Pihlströmtränade Importedfrmdetroit och anrika Helen Ann Johansson Invitation på
Mantorpstravet med Björn Goop-tränade Glenn Boko.
På den ”kalla” sidan har vi haft fina framgångar, bland annat med Jerker Bjurman-tränade Marre
RF (uppfödd av Frida Andersson & Robert Hammarström, Skellefteå ) som tog en mycket fin
tredjeplats i Kriteriestoet på Dannero. Jens Erikssons Storspjuver lyckades kvala in till en final i
Kallblodskriteriet där en galopp tyvärr spolierade möjligheterna till en framskjuten placering.
Camilla Wiklund-Lövboms Juliblixten, även det en talang, slog till med nytt banrekord på Umåker och
visade att han tillhör kulltoppen bland 4-åringarna.
Planeringen för tävlingsdagarna 2018 är i full gång. Lite försenat av anledningen att det inte är varit
bestämt hur Solvalla ska tävla under 2018 vilket får konsekvenser för övriga travsverige. I slutet av
oktober beräknas tävlingsdagsplaneringen vara färdig.

Anläggning:
Bo: Samtliga hagar utskottade och påfyllda med sand. Flera duktiga sommarjobbare har under nio
veckor genomfört diverse måleriarbeten på anläggningen som tex läktare, Gustafs Loge och
lekparken.
SK Entré på publikplats renoverad. Ett förbättringsarbete med banan har inletts.

Utbildning:
Sk. Kurserna startar v 35, antal kursdeltagare är ungefär lika som i våras. Travskolan har även varit
och genomfört en mycket uppskattad aktivitet på ett äldreboende. Bra med publicitet i
lokaltidningen.

BO: Höstens kurser har dragit igång v34 och har lockat några fler deltagare än förra året. Sommarens
avgiftsfria läger som en an våra samarbetspartners har betalat deltagravgifterna för blev en succé
med totalt ett 50-tal deltagare. I början av oktober genomförs en aktivitet i ett bostadsområde med
hög andel nyanlända som kommer att erbjudas ponnykörning och korvgrillning tillsammans med
Boden Bo.
Personal:
Boden har anställt Emelie Virding som kommer att jobba med ekonomi, avtal och event. Emelie är ett
välkänt ansikte på Bodentravet har jobbat på timmar tidigare med bland annat utbetalning av finska
prispengar och i samband med V75- Hon även haft eventuppdrag åt Bodens kommun. Emelie började
1 augusti.

Följ Norrtrav i sociala medier:
Glöm inte att gilla Norrtrav på Facebook.
Norrtrav finns även på twitter @norrtrav
och på Instagram Norrtrav.

Höstliga hälsningar
Henrik, David, Yvonne, Leif, Kajsa, Amalia, Emanuel, Ann och Emelie

