
 
 
TRAVTÄVLINGARNA FORTSÄTTER - MED RESTRIKTIONER 
 

Idag har folkhälsomyndigheten hemställt och regeringen fattat beslut om en förordning om 

förbud mot att hålla allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Svensk Travsport 

fattade den 12 mars beslut om att stänga samtliga publikområden på svenska travbanor. 

Travtävlingar är nu enbart en strikt arbetsplats.    

 

Svensk Travsport har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och agerat för att skapa 

säkra arbetsplatser för travsportens aktiva och för att minimera risken för smittspridning.  

 

- Vi delar självklart den oro som finns för ökad smittspridning i samhället och vikten av omsorg för   

riskgrupperna. Sedan den 12 mars är travtävlingar en strikt arbetsplats för travets tränare, kuskar, 

hästskötare och banpersonal - inte en allmän sammankomst. Tävlingarna sker utomhus, på stora 

ytor och utan fysisk kontakt. Vi vidtar ytterligare åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön i 

samband med travtävlingar, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport. 

 

Svensk Travsport har sedan flera veckor infört en rad stora åtgärder för att minska risken för 

smittspridning. Alla publika områden är stängda och det har införts ett flertal restriktioner kring 

stallbacken för att skapa säkra arbetsplatser. Att travsporten väljer att tävla vidare har flera 

anledningar: 

 

• Travbanan är en arbetsplats 

• Travtävlingar är inte en allmän sammankomst– alla publika områden är stängda 

• Vi arbetar och tävlar utomhus på stora ytor 

• Vi är inte en sport med fysisk kontakt 

• Vi inför ytterligare restriktioner för att säkerställa arbetsmiljön  

 

Svensk Travsport kommer redan idag att ytterligare stärka riktlinjerna för samtliga banor och aktiva 

inom travet för att tillsammans ta ansvar för en säker arbetsmiljö. Svensk Travsport fortsätter att följa 

utvecklingen och om myndigheterna ger ytterligare riktlinjer kommer dessa självklart att följas.  
 

- Många tusentals i Sverige har travsporten som sin verksamhet och arbetsplats. Vi värnar om alla 

dessa människors möjlighet till försörjning samtidigt som vi förhåller oss till det allvarliga läget 

samhället befinner sig i. Det är viktigt att de verksamheter som kan fortsätta på ett säkert sätt 

också gör det, säger Maria Croon.  

 
 
Kontaktpersoner: 

Maria Croon VD – 0706-194532, maria.croon@travsport.se 

Petter Johansson Sportchef – 0709-397563, petter.johansson@travsport.se 
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