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Gå med i Dalarnas Travsällskap! 

Rommes travbana ägs och drivs av Dalarnas Travsällskap. Vi är en förening med ett 100-tal 

medlemmar som gärna ser att alla travintresserade i regionen kommer med och engagerar sig i 

vårt travsällskap. 

Det är just därför du får det här brevet. Vi tror att du är en av dem som borde vara med i 

travsällskapet. Idag har vi massor av aktiva och intresserade som inte är med i föreningen. 

Travet har skiljt sig från sportens värld i övrigt. Ingen kan spela fotboll i seriesystemet utan 

att vara med i en förening. Men i travet kan man köra och träna utan att man är med i 

föreningen. 

Ja, faktum är att det har varit svårt att få vara med. Från när travsällskapen bildades fram till 

2014 var travsällskapen slutna, med ett tak för hur många som fick vara med och strikta regler 

för inval. 

Från Dalarnas Travsällskap var vi pådrivande för att de ålderdomliga reglerna skulle 

avskaffas. Nu kan alla som vill vara med och vi behöver bli fler som kan vara med och ha 

trevligt på travet och ta ansvar för vår anläggning och våra tävlingar. 

Vi hoppas att många aktiva och andra traventusiaster ska ansluta sig. Därför har vi beslutat 

om ett prova på medlemskap för 2016. Alla nya som anmäler sig får vara med gratis under ett 

år. 

Om du går med kommer du att få återkommande information om vad som kommer att hända 

på banan, om kommande event och om läget i stallarna och på banan. 

Du får också ett klippkort med 10 fria entréer till tävlingarna på Romme. Vår ambition är att 

utveckla tävlingarna till en plats där medlemmarna kan träffas och ha trevligt tillsammans. Vi 

har också ambitionen att utveckla mötesverksamheten i sällskapet utöver de ordinarie möten 

som alltid hålls. 

Vi välkomnar alla som gillar trav. Gå med genom att fylla i bifogat frågeformulär och maila 

till marianne.ostlund@romme.travsport.se 

Anders Jonsson, tf ordförande, Dalarnas Travsällskap 

mailto:marianne.ostlund@romme.travsport.se


Medlemsansökan till Dalarnas Travsällskap på 

Rommetravet! 
 
Namn: 

 

Adress: 

 

Mejladress: 

 

Födelsedatum (år-mån-dag): 

 

Telefonnummer: 

 

Vad har du för anknytning/ar till travsporten och Romme i dag?: 

 

 

 

Är du hästägare, och i så fall hos vem?: 

 

 

 

Är det något speciellt du skulle vilja hjälpa Dalatravet Romme med?: 

 

 

 

Övriga åsikter, skriv det här!: 

 

 

 

 

 

 

Vänligen fyll i hela blanketten och mejla till marianne.ostlund@romme.travsport.se eller 

posta till adressen nedan. All information kommer gå via mejl, så det är mycket viktigt att 

fylla i mejladressen.  

Dalarnas Travsällskap 

Sveden 20 

781 92 Borlänge 

mailto:marianne.ostlund@romme.travsport.se

