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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



3

REGLER FÖR BYGDETRAV

Utöver dessa särskilda regler för bygdetrav gäller Tävlingsreglemente för 
Svensk Travsport, samt för ponny även Tillämpningsbestämmelser. I benäm-
ningen häst ingår även ponny.

1. Tävlingsfunktionärer
Minimum antal tävlingsfunktionärer: 

- Måldomarnämnd: 1 person,
- Bandomarnämnd: 1 person,
- Ekipagekontrollant: 1 person,
- Huvudstarter:  1 person, 
- Understarter:  1 person per distans,
- Banveterinär:  1 person,
- Målfotograf/tidtagning: NEJ,
- Loppfilmning:  NEJ,
- Speaker/referent:  NEJ,
- Sjukvårdskunnig:  JA
 
Tävlingsfunktionär behöver inte vara förordnad av Svensk Travsport. Om 

det, ur säkerhetssynpunkt och djurskyddssynpunkt fungerar, kan en och samma 
funktionär ha flera funktioner. Ansvaret vilar i det fallet på arrangören.

Banveterinär och sjukvårdspersonal skall vara professionella.
 

2. Häst
- Häst skall vara i tävlingsmässigt skick.
- Häst får inte vara belagd med någon form av startförbud.
- Häst behöver inte vara inkvalad.
- Häst skall vara i träning hos person med giltig tränarlicens, och vara 

upptagen på tränarens träningslista.
- Häst skall vara registrerad av Svensk Travsport. 
- Häst får endast starta en gång per tävlingsdag, undantag för ponny. Då 

ponny startar i två lopp samma tävlingstillfälle får den totala grunddistansen inte 
överstiga motsvarande två medeldistanslopp, och det ska vara minst en timme 
mellan starterna.

- Åldersgräns på häst enligt ordinarie regler.
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3. Körsven och ryttare
- Körsven/ryttare skall ha giltig licens (kör-, monté- och/eller tränarlicens.
- Körsven/ryttare får inte vara avstängd, undantaget kval-, premie- och 

provlopp, (gäller dock inte om körförbud ådömts för påföljder avseende 
otillåten medicinering, alkohol, droger, felaktig drivning, olämplig behan-
dling av häst eller skadat sportens anseende eller om tjänstgörande banvet-
erinär/måldomare anmält körsven till behörig myndighet för djurplågeri eller 
brott mot djurskyddslagen i samband med travlopp.).

- Åldersgräns för körsven/ryttare på stor häst är 16 år och uppåt, för pon-
nykusk 8 år och uppåt för kategori A samt 13 år och uppåt för kategori B. För 
ponnyryttare är lägsta ålder 8 år respektive 10 år i de olika kategorierna.

- Körsvens byxor skall vara vita. Om dress saknas accepteras jacka eller 
väst.

- Hjälm och säkerhetsväst skall vara godkända.

4. Tävlingarna
- Inskrivning måste ske senast en timme före häst skall starta.
- Dopningsprov och alkotest skall kunna genomföras. Deltagare är skyldig 

att underkasta sig provtagning.
- Eventuella bestraffningar skall framgå av resultatlistan.
- Maximalt 2.000 SEK i förstapris och totalprissumman får inte överstiga 

4.000 SEK/lopp.
 

Våra kontaktpersoner
Annika Svanberg (ansvarig för bygdetrav)
E-post: annika.svanberg@travsport.se

Robert Karlsson (sportchef)
E-post: robert.karlsson@travsport.se
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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.


