Motion till Höststämma i Skånska Fältrittklubben den 13 november

Förslag angående öppettiderna på Ascotbanan

Bakgrund
Vi och många med oss tycker att banornas öppettider är väldigt begränsade, allra främst för de tränare som har
vanlig arbetstid kl. 8‐17. Det är svårt att få ihop någon vettig träning för våra galopphästar när Ascotbanan
enbart är öppen en vardagskväll i veckan. Tävlingsbanan kan vi som ni känner till inte alltid lita på då den är
väldigt väderkänslig och ofta måste stängas med kort varsel. Vintertid brukar den vara helt stängd vilket gör att
träningen är helt beroende av Ascotbanans öppettider.
Tidigare år har Ascotbanan varit öppen till kl. 20 varje dag utan problem, de senaste åren har öppettiderna
begränsats mer och mer. Vi är många som förtvivlade ställer oss frågan varför? En del säger att det är en
kostnadsfråga, vad är det som skulle kosta mer egentligen? Banpersonalen måste ju ha samma arbetstider
oavsett om banan är öppen eller ej. Slits banan och det är det som sedan kostar? Banan slits dessvärre oavsett
vilken tid på dygnet den används, vi ska vara glada att den faktiskt används och att tränarna förbereder sina
hästar inför kommande lopp. Andra säger att banan ska vara fint i ordning till de första hästarna ankommer kl.
5 om morgonen och att det är anledningen till att öppettiderna är så begränsade kvällstid. Givetvis vill vi ju alla
att banan ska vara nyharvad och fin när vi ska träna men det gäller ju oavsett vilket klockslag hästarna ska
tränas. En del påstår att det kommer obehöriga och rider trots att de ej betalar banavgift. De kan hända men
kan tyvärr även ske under öppettiderna som vi har idag. Stickkontroller bör nog tas på de som rider med jämna
mellanrum om detta är ett större problem. Kanske kan en skylt ”Obs endast behöriga ekipage, överträdelse
debiteras.” sättas upp bredvid banan för att avskräcka ev. ”tjuvridare”.

Förslag
Vårt förslag är att Ascotbanan enbart ska ha bestämda tider för skötsel och ej några öppettider i övrigt. Då
slipper vi dessutom kostnaden för en person som ska springa och låsa banan på eftermiddagen/kvällen samt
öppna varje morgon. Detta fungerar på sandbanan och kan fungera alldeles ypperligt även på Ascotbanan. Det
hade underlättat enormt för många tränare. Denna lösningen medför även att risken för att
securitaspersonalen missar att öppna bommarna om morgonen försvinner. Det är inget vidare att sitta på
färdiguppvärmd häst och upptäcka att banan inte har låsts upp och försöka få tag på banpersonal, tränare med
tillräcklig behörighet att inneha nyckel alternativt Securitas för att få banan öppnad. Detta händer nämligen
med jämna mellanrum tyvärr. Alla kan inte rida dagtid och vill vi ha kvar amatörtränare i sporten måste vi också
erbjuda träningsmöjligheter under fler timmar på dygnet.
Alla hästägare måste betala för att få tillgång till banorna, såväl proffs‐ som amatörtränade hästar och därför
borde även öppettiderna vara anpassade efter allas behov och möjligheter.
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Styrelsens svar på motion gällande öppettider på Ascotbanan:
Att erbjuda en så stor tillgänglighet som möjligt till Jägersros träningsbanor är en viktig fråga för
styrelsen. Likaså att banorna alltid är väl underhållna. Såväl proffs‐ som mindre amatörtränare ska ha
möjlighet att träna galopphäst i Jägersroregionen. Styrelsens uppfattning är dock att frågor gällande
träningsbanornas öppettider och underhåll ej bör avgöras genom ett stämmobeslut.
Styrelsen föreslår avslag för motionen och att frågan hänskjuts till styrelsen för att i samråd med
regionens tränarföreningar (SSGTF och SATF) utreda de konsekvenser och eventuellt ökade
kostnader som förslaget innebär.

