
Stockholm 12 oktober 
 
SJU MÅNADERS TRAV I CORONALÄGE 
– HÅLL I OCH HÅLL UT 
 
 
Hej alla licensinnehavare i Sverige! 
 
Först och främst – TACK! 
 
Vi alla hade förhoppningar om att kunna 
välkomna publiken tillbaka till våra arenor i 
början av oktober men regeringen säger nu att 
det beslutet får vänta. Det är otroligt tråkigt 
och ibland svårförståeligt men vi inom 
travsporten måste ta vårt ansvar och se till att 
smittspridningen hålls nere och 
förhoppningsvis får vi nya, bättre besked 
under hösten.  
 
Travsällskapen kommer vara beredda när vi 
får möjlighet att ta emot publik på våra 
anläggningar och arrangemang. Samtidigt 
måste vi ha respekt för pandemin som de 
senaste veckorna åter har blossat upp i Europa 
och övriga världen.  
 
Det har nu gått exakt sju månader sedan 
världen och travsporten hamnade i coronaläge. 
I Sverige har vi sedan 12 mars kunnat hålla 
igång tävlingarna utan publik och fortsatt göra 
det hela tiden. Tack vare det stora ansvar ni 
alla visat, och att ni varit okej med tuffa 
restriktioner och nya rutiner. 
 
Sedan 12 mars har vi kunnat köra 569 
tävlingsdagar. 10 415 hästar har tävlat under 
perioden och gjort 59 831 starter. Vi har kört 
om 578 mkr i prispengar och cirka 87 mkr i 
uppfödarmedel. Medel som säkerställt att 
tusentals småföretagare och anställda har 
kunnat ha en normal försörjning i en för oss 
alla tuff tid. 
 
Inga medföljare till stallbacken 
Inga folksamlingar på stallbacken 
 
Det funkar bevisligen bra att tävla under 
nuvarande strikta regelverk kring smittskydd. 
Jag skrev till er 24 april och 12 maj, där jag 
påminde er om två särskilda saker som i värsta 
fall - om vi inte sköter oss - kan göra att 
myndigheterna begränsar våra tävlingar. Jag 
påminner åter igen. 
 

1) Endast de som har en arbetsuppgift ska 
vara på stallbacken under tävlingstid. 

 
I praktiken: 

• Vi tar inte med barn, familjen eller 
andra medföljare in på stallbacken. 

• Vår kompis som varit schysst och kört 
bilen till banan, får tyvärr vänta 
utanför. 
 

2) Vi bildar inga folksamlingar på 
stallbacken. 

 
I praktiken: 

• Vi ställer oss inte i klungor framme 
vid staketet eller på stallbacksläktaren 
under loppen.  

• Vi åker hem när våra hästar är färdiga 
med sina lopp. 

• Vi sitter inte på stallfiket i grupper. 
 

Just i stunden kan dessa punkter säkert låta 
jobbiga. Men - vi vill klara myndigheternas 
krav och kontroller med stor marginal, inte 
med knapp marginal. Läs siffrorna jag 
nämnde i början, och fundera över vad vi 
riskerar om vi börjar slarva. Alla våra tävlingar 
tv-sänds, allt vi gör syns. Många tittar på oss. 
 
Följ Folkhälsmyndighetens råd 
 
Liksom i övriga samhället gäller förstås 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
även på travbanan. 
 
Jag hoppas att du, dina hästar och dina nära 
mår bra. Snart kan förhoppningsvis travlivet 
återgå till det normala – men vi är inte där än. 
 
HÅLL I och HÅLL UT! 
 
Petter Johansson, sportchef Svensk Travsport 


