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Pressmeddelande från Wången – travsportens riksanläggning

Elitvecka på Wången för landets ponnytravungdomar – en unik satsning

Travsportens riksanläggning Wången och landets travbanor har inlett ett unikt samarbete

för att ytterligare öka statusen på svenskt ponnytrav. Under hela säsongen 2012 tävlar

ponnytravsungdomar om att få delta i en elitvecka på Wången. Det första lägret,

PonnyElitVeckan 2013, arrangeras sommaren 2013 med plats för ett 30-tal ungdomar.

- Det vi skapat är en satsning som aldrig tidigare genomförts. Vi vill ta vårt ansvar för en av

svensk travsports viktigaste grupper och ge dessa ungdomar möjlighet att utbyta erfarenheter,

träffa nya vänner och få sig till livs värdefull kunskap, säger Johan Sundberg, VD på Wången AB.

Det körs cirka 1100 ponnytravlopp årligen i Sverige och PonnyElitVeckan blir ett inofficiellt

”ponnytravlandslagsläger”. De ungdomar som bjuds in är de som vunnit flest antal segrar i

ponnytravlopp vid respektive hemmabana under 2012. Satsningen riktar sig till alla verksamma

ungdomar som kör A- eller B-ponnies. Dessutom delas tre ”wild cards” ut till de tre segerrikaste

ponnytravkuskarna i landet som trots framgångarna inte lyckats bli champion på sin hemmabana.

- Vi har ungefär 1000 ungdomar som är aktiva i vår stora breddsatsning på ponnytravet runtom i

landet. Det känns helt rätt att ge våra ungdomar en extra krydda under tävlingssäsongen, jakten

på en ”landslagsbiljett”, säger Rikard Sjöberg, ponnysportchef på Svensk Travsport.

PonnyElitVeckan inkluderar alltifrån boende, resor, mat och utbildning av och med kända

travprofiler. Deltagarna får också ta med sig egen ponny om de vill.

- Våra ponnytravsungdomar är framtidens stora sportsliga profiler, basen för rekryteringen av nya

proffstränare, helt enkelt. Att vi, på det här sättet, ytterligare kan stimulera dem att fortsätta sin

travsatsning känns fantastiskt roligt, säger Johan Sundberg, VD på Wången AB.

För mer information, kontakta:

Johan Sundberg, VD Wången AB, 070-641 74 01

Rikard Sjöberg, ponnysportchef Svensk Travsport, 070-203 36 24

Wången är travsportens riksanläggning, beläget i Alsen mellan Östersund och Åre. Wången AB omsätter 40 miljoner kronor och har

40 anställda. Här studerar cirka 200 av morgondagens trav- och islandshästaktiva genom gymnasie-, vuxenstudie-, folkhögskole och

universitetsnivå. På Wången bedrivs också forskningsprojekt i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).


