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Nedanstående riktar sig till travsällskap och aktiva inom trav- och 

ponnytravsporten.  
 

Med anledning av det förhöjda smittläget av coronaviruset covid-19 vill Svensk Travsport ge några 

allmänna rekommendationer och direktiv för att minimera risken för smittspridning. Alla travtävlingar 

genomförs sedan 12 mars utan publik och alla publikområden hålls stängda.  

 

Ansvarig för att nedanstående riktlinjer och direktiv efterlevs är VD/Travbanechef eller motsvarande. 

Ansvaret skall delegeras ifall man inte närvarar vid tävlingstillfället.  

 
Säkerställ att endast de som krävs för att genomföra tävlingarna är på plats. I detta ingår endast: 

• Funktionärer och övrig banpersonal 

• Aktiva i form av tränare, skötare, kuskar och transportörer med starthäst 

• Ponnytävlingar - max 2 personer (kusk/ryttare + en person) per startande ponny 

• Media i form av ackrediterade journalister, fotografer och medarbetare på Kanal 75 

 
 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygien: 

• Stanna hemma när du är sjuk – om du uppvisar några former av influensaliknande symptom, stanna 

hemma 

• Tvätta händerna ofta – om tvål och vatten inte finns tillgängligt kan man använda handsprit med minst 

60 % alkohol 

• Hosta och nys i armvecket 

• Undvik att röra ögon, näsa och mun 

• Undvik folksamlingar  

• Ta inte i hand eller kramas 

• Information om allmänna hygienråd måste sitta uppe och kommuniceras 

 

 

Övriga riktlinjer  

 
Tänk till  

- Använd sunt förnuft och försök skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för aktiva och personal. 

- Vi är aldrig starkare än vår svagaste länk, se till att alla medarbetare är införstådda i det allvarliga läget. 

- De åtgärder vi vidtar måste fungera över tid, vi vet inte hur länge de kommer att gälla. Viktigt att orka 

hålla i. 

 

 Inpassering 

- Viktigt att endast de absolut nödvändiga har tillträde till stallbacken.  

- Anpassa personalstyrkan efter de nya förutsättningarna. 

- Varje bana ansvarar för att endast släppa in tränare, skötare, kuskar och transportörer som har starthäst 

den aktuella dagen. Detta sker genom kontroll mot dagens startlistor.  

- Känner kontrollanten inte igen den aktive skall ID-kort efterfrågas. 

- Använd med fördel externa vaktbolag 

TIPS: Kör ut listor från Hästsportsystemet ”Lista Def Körsven” och ”Lista Def Tränare” för en bra 

översyn. 
 



 

 
Extra hygien 

- Var noga med att erbjuda alla möjligheter ni har för att hålla god hygien. 

- Se till att alla toaletter är öppna och har handtvål. 

- Erbjud handsprit/handservetter i den mån ni kan.  

- Var noga med att sanera allmänna ytor kontinuerligt. 

 

Ingen trängsel 

- Undvik all form av trängsel i alla utrymmen – finns risk för trängsel så försök hitta alternativa 

lösningar. 

- Försök sprida ut aktiva och personal så att inte grupper skapas. 

- Dela ut nummerbrickor utanför inskrivning eller lägg direkt i anslutning till stallet. 

 

Servering och restaurang 

- Säkerställ att det inte förekommer trängsel eller långa köer i serveringsmiljöer eller i anslutning till 

dessa lokaler.  

- Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. 

- Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Eventuella bord ska ha gott om utrymme mellan 

sig. 

- Erbjud matservering utomhus om möjligt. 

- Erbjud färdigpackad mat om möjligt. 

- Undvik buffé. 

 

Omklädningsrum och kuskrum 

- Säkerställ att det är gott om plats i omklädningsrum eller kuskrum. 

- Erbjud fler platser att uppehålla sig i. 

- Be aktiva att klä om i eget stall eller egen bil. 

 

Segerintervjuer 

- Skall ej genomföras  

- Eventuella hederspriser kan delas ut på stallbacken. 

 

Funktionärer 

- Var rädda om era funktionärer.  

- Kontakta dem i god tid före tävling och visar de någon form av influensa- eller förkylningssymtom be 

dem stanna hemma. 

- Försök att upprätta regionala funktionärspooler så att ni kan hjälpa varandra. 

 
Travskolor 

- Skall vara stängda i samband med tävling, övrig tid kan det vara öppet. 

- Informera noga om banans riktlinjer för hygien. 

- Undvik grupper inomhus. 

- Förlägg så mycket som möjligt av undervisningen utomhus. 
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