Verksamhetsplan 2018
Eskilstuna Ponnytravsällskap
Tävlingssäsongen 2018 kommer att bjuda på 3 heldagar och flera insprängda lopp som
Påsksmällen kat B 30/3. Majkransen kat A 17/5, Dubbeltravet 1/6 – 3/6, Drop in
utställning 2/6, Ica Maxis guldlopp 18/7, Storloppsdagen 18/8, ytterligare 3 insprängda
lopp är 25/8, 11/9 samt 21/10. Självklart blir det ett KM även i år.
Som ni säkert kommer ihåg så ändrades reglerna ang. medlemskap under förra
säsongen och det vi kan se är att vi tappat totalt 36 medlemmar jämfört med förra året.
Vi hoppas att så många som möjligt väljer att vara medlemmar i EPS.
Några av de fördelar det ger är att man får vara med och tävla om KM titeln, aktiviteter
som klubben genomför blir billigare för de som är medlemmar och ponnytravpriserna på
årsavslutningen delas bara ut till medlemmar. En annan fördel med att vara medlem i
EPS är att serviceavgiften för att få träna ponnyn på banan ingår i medlemsskapet.
Oavsett om man är medlem eller ej så är alla ponnyföräldrar mycket viktiga på
tävlingsdagarna, vi behöver hjälp tex i prisutdelningen eller som understarters. Kontakta
någon i styrelsen för mer information.
För att vi ska kunna genomföra ponnytravtävlingarna så behövs det sponsorer och här
behöver vi hjälp. I år finns det 3 nya sponsorpaket. Mer information om det finns på
Facebook och på hemsidan. Kontakta Malin Fagré för mer information ang.
sponsoravtalen.
En annan nyhet för i år är ett samarbete med hästägarförening som sponsrar oss mot
att EPS bemannar hästägarfiket på Sundbyholm vid travtävlingarna (ej lunchtrav).
Vilket innebär att alla medlemmar kommer att få stå i fiket minst en gång i år. Schema
finns på hemsidan och på Facebook.
EPS hoppas kunna arrangera evenemang i samspel med Travskolan och STS
ungdomsgrupp även under 2018.

Ny hemsida ska lanseras februari/mars 2018. Där samlar vi all information som kan
vara bra att ha. Nytt för i år är att vi engagerar våra ungdomar i klubben för att
hemsidan ska vara så uppdaterad som möjligt. Här vill vi även ha eran hjälp. Det
kommer att vara enkelt för de som vill att ladda upp bilder och resultat från tävlingar ni
varit på. Glöm inte våran Facebook sida som också uppdateras kontinuerligt.
Vi jobbar just nu med att få till en egen Youtube sida. Mer om det kommer längre fram.
EPS ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med både Sörmlands Travsällskap och
Sundbyholms Travskola och Svensk Travsport
Budgetplan för verksamhetsåret redovisas i separat dokument.
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