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Bestämmelserna utges av Svensk Travsport.
Kontakt: Svensk Travsport
Box 201 51, 161 02 BROMMA
Telefon: 08-475 26 00 (växel)
Telefon: 08-475 27 00 (kundtjänst)
E-post: kundtjanst@travsport.se
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Allmänna regler för tränarlicens
samt kör- och montélicens i Sverige.

Svensk Travsport beviljar A-licenser.
Det lokala travsällskapet beviljar B-licenser samt kör-, monté- och ponnylicenser.

För svensk licens krävs att du är folkbokförd i Sverige. För körlicenser krävs giltigt 
läkarintyg och inregistrerad personlig tävlingsfärg. Formulär för läkarintyg och täv-
lingsfärg finns att hämta på travsport.se, hos ditt travsällskap eller Svensk Travsport.

Både för att erhålla och behålla sin licens ska licensinnehavaren ha gjort sig känd för 
redbarhet och i övrigt anses lämplig att inneha licens. Det är licensinnehavarens skyl-
dighet att meddela aktuellt travsällskap om eventuella sjukdomar eller olyckshändel-
ser, som kan förändra din hälsostatus, efter det att läkarintyg är inlämnat. Om detta 
inträffar ska speciellt intyg från behandlande läkare skickas in och godkännas för att 
körsven/ryttare ska få delta i travlopp.

Svensk Travsport kan medge undantag från bestämmelserna i särskilda fall.

Innehållsförteckning:
Tränarlicens        1 §  sidan 4
Kör- och montélicens      2 §  sidan 5
Ponnytrav        3 §  sidan 6
Licensers giltighetstid      4 §  sidan 7
Läkarintyg       5 §  sidan 8
Filial i Sverige av utländska tränare   6 § sidan 8
Regler indragning av licens    7 § sidan 9
Regler vid indragen F-skattsedel     8 § sidan 10
Regler vid konkurs      9 § sidan 10
Regler periodiskt understöd  10 § sidan 11
Utbildning    11 § sidan 11
Kommunindelning licenstillhörighet 12 § sidan 12
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1 §
Tränarlicens

Det finns två typer av tränarlicens, A-licens och B-licens.

A-licens:
Du får träna obegränsat antal hästar. Krav på F-skatt och momsregistreringsnummer 
för att kunna aktivera denna licensform. Häst på träningslistan ska tränas och skötas 
av tränaren själv eller av denne avlönad personal/underentreprenör. Hästen ska vara 
uppstallade på godkänd uppstallningsplats.
Hästen ska vara upptagen på träningslistan. Förändringar i träningslistan eller upp-
stallningsplatsen ska omedelbart anmälas till travsällskapet.
Häst i A-träning ska vara uppstallad i av det lokala travsällskapets och Svensk Travs-
ports godkända uppstallningsplatser. Travsällskapet eller Svensk Travsport har rätt att 
inspektera uppstallningsplatserna.
Den ort där du bedriver din huvudsakliga verksamhet (där flest hästar är uppstallade) 
bestämmer vilket travsällskap du som tränare ska samarbeta med. Finns inga hästar i 
träning ska den ort du är folkbokförd på bestämma hemmabana.

Grundkrav A-licens:
• Vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. 
• Ha fem års väl genomförd praktik. En del av denna ska du ha fått vid anställning 
    hos A-tränare, om du inte drivit en egen tränarrörelse under en längre period.
• Du ska med godkänt resultat ha genomgått A-tränarkurs eller Hippologexamen
    med särskild tilläggskurs.
• Du ska ha giltig F-skattsedel som årligen ska skickas in till Svensk Travsport.

Om en utländsk A-tränare som har kvar verksamhet i annat land när han ansöker 
om svensk A-licens ställs inget krav på att vara folkbokförd i Sverige. Dock ska A-
tränaren via sitt bolag som han ska bedriva den svenska tränarrörelsen i vara registre-
rad för F-skatt i Sverige.

B-licens:
Du får träna ett obegränsat antal hästar som du är företrädare eller firmatecknare för, 
samt fem andra hästar. Enligt svensk lagstiftning är det krav på F-skatt och momsreg-
istreringsnummer om näringsverksamhet bedrivs (dvs säljer tjänst till kund). Häst på 
träningslistan ska tränas och skötas av tränaren själv eller av denne anlitad personal/
underentreprenör.
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Förändringar i träningslistan eller uppstallningsplatsen ska omedelbart anmälas till 
travsällskapet.
Häst i B-träning ska vara uppstallad i av det lokala travsällskapets och Svensk Travs-
ports godkända uppstallningsplatser. Travsällskapet eller Svensk Travsport har rätt att 
inspektera uppstallningsplatserna.
Den ort där du bedriver din huvudsakliga verksamhet (där flest hästar är uppstallade) 
bestämmer vilket travsällskap du som tränare ska samarbeta med. Finns inga hästar i 
träning ska den ort du är folkbokförd på bestämma hemmabana.

Grundkrav B-licens:
• Vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.
• Du ska ha av Svensk Travsport fastställd kompetens och med godkännande ha
    genomgått av Svensk Travsport föreskriven B-licensutbildning.

2 §
Kör- och Montélicens

Kör-/Montélicens medför rätt att köra/rida i tävling, det vill säga i totalisatorlopp, 
kvalificeringslopp, premielopp eller poänglopp. Det finns två typer av körsvenskrav, 
kategori 1 och kategori 2. 

Om du har kör-/montélicens och ingen tränarlicens ska den ort du är folkbokförd på 
bestämma vilken hemmabana du som kusk/ryttare ska samarbeta med. 

Grundkrav kör- och montélicens:
• Du ska ha minst ett års erfarenhet av körning/ridning av travhästar.
• Du ska med godkänt resultat ha genomgått kör-/montélicensutbildning. 
• Du kan ta ut kör-/montélicensen under det kalenderår du fyller 16 år.

Körsvenskrav kategori 1:
Du ska ha kört minst 100 lopp senaste fem åren varav minst 20 lopp senaste två åren. 
Licenstagare som kör/rider åt andra mot ersättning ska vara godkänd för F-skatt.

Körsvenskrav kategori 2:
Du ska ha godkänd kör/montélicensutbildning. Licenstagare som kör/rider åt andra 
mot ersättning ska vara godkänd för F-skatt.
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3 §
Ponnytrav

För ponnylicens ska kunna beviljas ska följande minimikrav vara uppfyllda:

• Under det kalenderår som licensen avser ska du fylla minst 8 år och vara
    folkbokförd i Sverige.
• Person med ponnytravlicens är skyldig att känna till travsportens reglemente
    och är ansvarig för hur ponny sköts och tränas. För minderårig är vårdnadshavare
    ansvarig. 
• Du ska ha av Svensk Travsport fastställd kompetens och med godkännande ha
    genomgått av Svensk Travsport föreskriven utbildning.
• Dina ponnyer ska vara uppstallade på av ditt travsällskap godkända
    uppstallningsplatser. Travsällskapet eller Svensk Travsport har rätt att inspektera 
uppstallningsplatserna. Förändringar i träningslistan eller uppstallningsplatsen ska 
anmälas till travsällskapet.

Följande licenstyper finns i ponnytrav:
• A-licens – ålder 8-9 år. Köra, rida och träna.
• B-licens – ålder 10-12 år. Köra, rida och träna.
• C-licens – ålder 13-15 år. Köra, rida och träna.
• D-licens – ålder 16-25 år. Köra, rida och träna.
• E-licens – över 25 år. Tränarlicens.

Licensinnehavarens ålder räknas per kalenderår.

För samtliga licenstyper gäller särskilda krav på utbildning. För kör-/ryttarlicens 
gäller även särskilda krav på antal körda lopp per år. Licens i stora travet gäller i 
motsvarande grad även i ponnytravet. Licensen i ponnytravet och stortravet måste 
ansökas separat. Den utbildningsansvariga vid din hemmabana avgör om du behöver 
godkännas i ytterligare prov, teoretiskt eller praktiskt.
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4 §
Licensers giltighetstid

Efter avslutad A-tränarutbildning har du fem år på dig att ta ut A-licensen om kraven 
för A-licens då är uppfyllda. 
Om du ska återuppta en tidigare A-licens lämnas ansökan till Svensk Travsports
licenskommitté som beslutar i licensfrågan.
Efter genomgången B-tränarlicensutbildning eller vilande B-tränarlicens kan
personen inom två år ta ut sin tränarlicens.
Har det gått mer än två år, men mindre än fem år kan licensen tas under följande
förutsättningar: 
• Personen kan styrka att han/hon arbetat aktivt i travsporten med uppgifter som kan
    anses motsvara de som ett aktivt licensinnehav medför.
• I de fall där det inte går att styrka arbete i sporten ska teoriprovet skrivas om samt 
    uppkörning genomföras.
• Har det gått mer än fem år ska kursen göras om i sin helhet.

En godkänd utbildningsomgång för kör-/montélicens ger kör- eller ryttarbehörighet 
de två följande kalenderåren efter utbildningsomgången. För kör-/ryttarbehörighet 
det tredje året krävs minst två genomförda aktiviteter. Med aktiviteter menas totalisa-
torlopp, poänglopp, kvalificeringslopp, premielopp eller registrerade utbildningslopp 
eller provlopp.

För att upprätthålla kategori 2-kravet att köra/rida krävs minst två aktiviteter per år. 
Vid missad aktivitet ett år ökas kravet följande år med antalet missade aktiviteter, dvs 
minst fyra aktiviteter på två år krävs för att upprätthålla kör- eller ryttarbehörigheten. 
Om inte antalet aktiviteter är uppfyllda två år i rad krävs godkända utbildningslopp/
provlopp. Den  utbildningsansvariga på din hemmabana avgör hur många lopp som 
du ska köra/rida för att återuppta kör-/montélicensen. 

För att behålla montébehörigheten gäller särskilda krav på godkänt fystest för den 
som ridit färre än 20 totalisatorlopp kalenderåret innan. Fystestet genomförs tillsam-
mans med utsedd licensutbildare på respektive travsällskap. Ordinarie löptest som 
ingår i fystestet kan ersättas med ett ridtest enligt följande:
-Värmning, provstart och ridning 2140 meter i lägst 1.30-tempo.
-Ritten ska ske med hög säkerhet, god balans och god sits
-Ryttare skall ha egen häst eller ordna själv
Licensutbildare på respektive bana bestämmer om ridtestet är godkänt eller inte.
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5 §
Läkarintyg

En ansökan gällande kör-/montélicens ska kompletteras med ett läkarintyg där man 
efter läkarundersökning ska anses vara lämplig att köra/rida i tävling. Läkarintyget 
finns att hämta under blanketter på travsport.se.

Läkarintyget har en giltighetstid baserat på din ålder det kalenderår intyget är ut-
skrivet. 16 - 50 (1 intyg), 50-69 (5 år), 70 och över (1år). Från 70 år krävs en utökad 
läkarkontroll, se travsport.se vad som gäller.

Körsven, som ej är folkbokförd i Sverige men har körlicens, utfärdad av utländsk 
travorganisation, erkänd av Svensk Travsport, får köra tillfälligt i tävling i Sverige i 
den utsträckning som den utländska körlicensen kan anses jämförbar med de svenska 
körlicensbestämmelserna. Körsven måste ha gällande försäkring för att få köra lopp 
i Sverige.

6 §
Filial i Sverige för utländska tränare

En utländsk tränare med motsvarande svensk A- eller B-licens som vill ha filial i 
Sverige ska godkännas av Svensk Travsport. Tränaren ska kunna uppvisa ett intyg 
från centralförbundet i det land där tränaren är licensierad om att tränaren har rätt att 
bedriva filial i Sverige.

Hästarna på filial i Sverige ska fortsatt vara i träning i det land där tränaren är licensi-
erad och anmälas som gästhästar till lopp i Sverige.
Aktuell träningslista på hästar i Sverige ska inlämnas varje månad till det lokala travs-
ällskap där hästarna är uppstallade.

Filial i Sverige för utländsk tränare godkänns under cirka ett år. Tränare som efter det 
önskar fortsätta verksamheten i Sverige eller som senare år önskar återkomma med 
ny filial ska då ansöka om svensk tränarlicens. Annars har Svensk Travsport rätt att 
avvisa tränarens filial i Sverige.
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7 §
Regler indragning av licens

En licens kan dras in med omedelbar verkan. Vid brott mot licensbestämmelserna kan 
förutom licensindragning bestraffning utdömas enligt 68 § i Tävlingsreglementet för 
Svensk Travsport.

Du kan få din licens indragen av följande skäl:

• Du har åsidosatt djurskyddsbestämmelserna.
• Du har lämnat oriktiga uppgifter om träningsförhållanden.
• Du har inte fullgjort dina ekonomiska skyldigheter gentemot leverantörer eller
    enligt Svensk Travsports TDS-system.
• Du har inte längre någon giltig F-skattsedel
    (se mer i paragraf 8 i Licensbestämmelserna).
• Du drabbas av konkurs i rörelsen (se mer i paragraf 9 i Licensbestämmelserna).
• Du har skadat travsportens anseende.
• Det föreligger brottslighet i anknytning till travsporten.
• Du uppfyller inte längre kraven i fråga om medicinsk status.
• Det annars föreligger synnerliga skäl för indragning.

Licensinnehavare i Sverige har inte rätt att anställa eller på annat sätt samarbeta med 
person som har fällts för avsiktligt dopningsbrott under tiden denne har sin licens 
indragen. Med samarbete avses arbete, tjänster och rådgivning med anknytning till 
licensinnehavarens travsportverksamhet, exempelvis, men inte avgränsat till, träning, 
utfodring, behandling och skoning av hästar. Samarbete är förbjudet oavsett om det 
omfattar kompensation eller inte.

Beslut om indragning av licens meddelas av det lokala travsällskapet eller av Sven-
sk Travsport. Har travsällskapet varit det beslutande organet överklagas beslutet till 
Svensk Travsports licenskommitté. Har Svensk Travsports licenskommitté varit det 
första beslutande organet överklagas beslutet till Svensk Travsports överdomstol.
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8 §
Regler vid indragen F-skattsedel

Om licensinnehavaren får F-skattsedeln indragen under året ska Svensk Travsport 
underrättas om detta. Om en tränare är utan F-skattsedel dras licensen in. Licensinne-
havare som inte underrättat Svensk Travsport om indragen F-skattsedel, och Svensk 
Travsport på annat sätt erhåller kännedom om att F-skattsedeln är indragen, har inte 
rätt att få någon annan licenstyp under pågående kalenderår.

Därefter beslutar ST:s licenskommitté, efter ansökan, om, och i så fall vilken typ, 
licens ska beviljas. Om en licensinnehavare fått licensen indragen och därefter tar 
anställning hos annan tränare ska de hästar som följer med till den nye tränaren fak-
tureras via TDS och löneutbetalningarna ska kunna styrkas.

9 §
Regler vid konkurs

Licensen är kopplad till den rörelse du bedriver. Det kan vara i form av fysisk eller 
juridisk person. Om verksamheten upphör i den fysiska eller juridiska person Svensk 
Travsport har registrerad, dras licensen omedelbart in. Det kan vara genom konkurs, 
likvidation, försäljning av bolaget etc.

Du kan därefter åter söka licens för den verksamhet du fortsättningsvis kommer att 
bedriva, exempelvis i ett nytt bolag av samma typ som du haft tidigare eller en annan 
bolagsform. Vid prövning av om du ska få erhålla en ny licens ska du redogöra för 
orsaken till att den tidigare verksamhetsformen har upphört. Innebär ditt agerande att 
leverantörer eller andra borgenärer inte erhåller betalning för sina fordringar ska ny 
licens inte beviljas, om inte synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl kan exempel-
vis vara att du gjort stora kundförluster på grund av hästägares bristande betalnings-
förmåga. Beviljas inte ny licens på grund av skäl som anges ovan är du inte berättigad 
att ansöka om ny licens förrän fem år förflutit sedan licensen drogs in eller att du kan 
visa att samtliga fordringsägare erhållit betalning.
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10 §
Regler periodiskt understöd

Licensinnehavare som uppbär periodiskt understöd får endast träna/köra/rida egenäg-
da eller av nära anhörig ägda hästar. Se §21 i Tävlingsbestämmelser. 
Person som valt att plocka ut periodiskt understöd efter år 2015 och framåt kan ej 
återuppta A-licens efter avslutad tränarpension.

11 §
Utbildning

Grundkrav A-tränarutbildning:
• Du ska ha minst tre års genomförd och dokumenterad arbetslivspraktik inom
    travsporten. 
• Du ska med godkänt resultat ha genomfört Tränarkurs steg 1 alternativt fullgjort   
 Hippologutbildning med inriktning trav.
• Du ska med godkänt resultat ha genomfört Tränarkurs steg 2.

För tränare med motsvarande A-licens från annat land som ansöker om svensk
A-licens gäller grundkraven för licensinnehav med undantag av kravet på
Tränarkurs steg 1.

För tränare med utländsk professionell tränarlicens och minst fem års etablering  
räcker det med att genomföra en utökad Tränarkurs steg 2 (3 dagar för utländska 
licensinnehavare). För tränare med utländsk licens görs en bakgrundskontroll med 
respektive lands förbund. 

Grundkrav B-tränarutbildning:

• Deltagaren ska ha praktisk erfarenhet av hästhållning, vilket innebär att regelbun-
    det ha skött om häst med de dagliga rutiner det innebär med häst- och stallskötsel. 
• Deltagaren ska ha goda grundkunskaper om travhästens skötsel och träning samt
    körning och självständigt kunna sela ut ett ekipage. 
• Deltagaren ska ha goda körkunskaper, vilket innebär att deltagaren självständigt 
    kan köra en häst i anpassat motionstempo, avgöra lämpligt värmningstempo samt
    även kunna köra i snabbare tempo enligt förutbestämd fart samt behärska tidtagning
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Grundkrav kör/montélicensutbildning:
• Deltagaren ska ha goda kör- eller ridkunskaper vilket innebär att deltagaren
    självständigt kan köra/rida en häst i anpassat motionstempo, avgöra lämpligt
    värmningstempo samt även kunna köra/rida i snabbare tempo enligt förutbestämd 
    fart samt behärska tidtagning under ridning/körning.
• Deltagaren ska regelbundet ha kört/ridit snabbjobb på tävlingsbanan och behärska
    hästen både vid enskild körning som tillsammans i grupp på banan. 
• Deltagaren ska kunna sela/sadla ut en häst på egen hand och även sköta all
    hantering med hästen i samband med för- och efterarbete kopplat till träning.
• Deltagaren ska utöver detta även ha allmän kännedom om voltstart och kör/
    ridregler på travbanan. 

Alla banor med licensområden anordnar minst en utbildningsomgång för körlicens 
samt montélicens  per år. Den innefattar både teori och praktik. Den praktiska delen 
ska pågå under minst 15 tillfällen. Deltagaren skall ges möjligheten att genomföra 
minst 10 godkända utbildningslopp under utbildningen. Du får genomgå utbildning-
somgång tidigast det år du fyller 15 år om målsman godkänner deltagandet. 

Fortbildning:  
Svensk Travsport kan kräva regelbunden fortbildning för samtliga licensformer. 
Kraven och utbildningsprogrammet finns specificerat på www.travsport.se.
 
Dessutom kan Svensk Travsport i samband med förnyelse av licensen kräva att li-
censinnehavaren via  webben ska godkännas på ett test kopplat till reglementen och 
bestämmelser.

12 §
Kommunindelning licenstillhörighet

Banregioner (kommuner) för licenstillhörighet.

Boden:
Luleå, Boden, Kiruna, Kalix, Övertorneå, Gällivare, Överkalix, Haparanda, Pajala, 
Jokkmokk, Älvsbyn, Piteå.

Skellefteå:
Skellefteå, Malå, Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Norsjö.
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Umåker:
Umeå, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Vännäs, Nordmaling, Storuman, Lycksele, 
Vilhelmina, Åsele, Dorotea.

Solänget:
Örnsköldsvik.
 
Dannero:
Sollefteå, Kramfors, Härnösand.

Bergsåker:
Ånge, Timrå, Sundsvall.

Östersund:
Ragunda, Bräcke, Krokom, Härjedalen, Östersund, Strömsund, Åre, Berg.

Hagmyren:
Hudiksvall, Nordanstig.

Bollnäs:
Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal.

Gävle:
Gävle, Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Ockelbo, Hofors, Sandviken.

Rättvik:
Vansbro, Malung, Leksand, Rättvik, Orsa, Älvdalen, Mora.

Romme:
Norberg, Gagnef, Smedjebacken, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta, Ludvika,
Falun, Fagersta, Sala.

Solvalla:
Stockholm, Vallentuna, Upplands-Väsby, Österåker, Värmdö, Järfälla, Ekerö, Hud-
dinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Upplands-Bro, Täby, Danderyd, Sollen-
tuna, Södertälje, Nacka, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Vaxholm, Norrtälje, Sigtuna, 
Nynäshamn, Håbo, Uppsala, Heby, Enköping, Gnesta, Trosa, Nykvarn, Knivsta.
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Eskilstuna:
Eskilstuna, Strängnäs, Kungsör, Västerås, Surahammar, Hallstahammar, Köping, 
Katrineholm, Flen, Nyköping, Oxelösund. 
 
Lindesberg:
Skinnskatteberg, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg.

Örebro:
Örebro, Lekeberg, Laxå, Hallsberg, Degerfors, Kumla, Askersund, Karlskoga,
Arboga, Vingåker.

Färjestad:
Kil, Karlstad, Torsby, Storfors, Hammarö, Munkfors, Forshaga, Grums, Sunne,
Kristinehamn, Filipstad, Hagfors.

Årjäng:
Arvika, Eda, Årjäng, Säffle, Tanum, Strömstad.

Åmål:
Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda.

Axevalla:
Grästorp, Essunga, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Lidköping, Skara, 
Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping, Gullspång, Karlsborg, Herrljunga, Ulricehamn.

Åby:
Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Orust, Ale, Lerum, 
Bollebygd, Lilla Edet, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lysekil, Uddevalla, Trollhät-
tan, Vänersborg, Alingsås, Borås, Sotenäs, Munkedal, Svenljunga, Mark, Tranemo, 
Vårgårda.

Vaggeryd:
Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Habo, Mullsjö.
 
Mantorp:
Ödeshög, Kinda, Boxholm, Åtvidaberg, Finspång, Linköping, Norrköping, 
Söderköping, Motala, Vadstena, Mjölby, Tranås, Valdemarsvik, Aneby, Ydre, Eksjö, 
Västervik.
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Halmstad:
Gislaved, Markaryd, Ljungby, Hylte, Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg,
Älmhult, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga . 
 
Kalmar:
Uppvidinge, Lessebo, Växjö, Högsby, Torsås, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda, 
Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Borgholm, Karlskrona, Vetlanda, Alvesta, Hultsfred, 
Vimmerby

Tingsryd: Bromölla, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström, Tingsryd, Ronneby

Jägersro:
Svalöv, Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Östra Göinge, Bjuv, Kävlinge, Lomma, 
Svedala, Skurup, Sjöbo, Hörby, Höör, Tomelilla, Osby, Perstorp, Klippan, Åstorp, 
Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Eslöv, Ystad, Trelleborg, Kris-
tianstad, Simrishamn, Hässleholm.
 
Visby:
Gotland.
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Världens bästa travsport som är attraktiv för 
alla – alltid med travhästen i centrum.
 
Svensk Travsport är huvudorganisation för den 
svenska travsporten. Vi leder, organiserar och 
utvecklar travsporten samt fungerar som ett 
serviceorgan för landets travsportsintressenter. 
 
Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi 
alltid sätta hästens välbefinnande i första hand. 
Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyd-
det och säkerheten inom travsporten är därför, 
tillsammans med våra medlemmar, två av våra 
viktigaste uppdrag.


