Stockholm 21 januari

ALLA MÅSTA TA ANSVAR
– HÅLL I OCH HÅLL UT
Hej alla licensinnehavare i Sverige!
Först och främst - jag hoppas att du och
dina nära mår bra!
Nytt år och nya möjligheter men även ett stort
ansvar att minska smittspridningen av Covid19.
Ja, nu tjatar jag igen!
Det gör vi av respekt för er och alla andra.
Samhället och sjukvården fortsätter att kämpa
och det är vår plikt och uppgift att påminna er
som en viktig del av svensk travsport, att
också ta ansvar och göra det vi kan.
I samband med våra travtävlingar har vi
gemensamt lyckats att säkerställa en trygg och
säker arbetsmiljö. Det skall vi fortsätta med.
Det innebär att vi tar ansvar och följer
myndigheter och regeringens råd och
restriktioner. Tack vare det stora ansvar ni alla
visat, och att ni varit okej med tuffa
restriktioner och nya rutiner så har den
svenska travsporten kunnat hålla igång
tävlingarna utan publik under pandemin.
Vi måste fortsatt ta ansvar, och det gäller alla.
Om någon börjar att slappna av och tänja på
gränserna så riskerar man hela travsportens
fortsatta tävlande. Det tankesättet måste vara
med hela tiden.
Jag har kommunicerat flera gånger tidigare
och ni har varje gång slutit upp och tagit ert
ansvar. Tack!
Nu ber jag er återigen att verkligen ta det här
på allvar. Försök inte hitta undantag. Försök
inte hitta kryphål. Försök inte bända på
reglerna. Ta hellre det säkra före det osäkra.
Som jag sagt tidigare: vi vill och ska ta ansvar
för att säkerställa en trygg arbetsplats.

Därför ber jag er återigen titta på de direktiv vi
skickat ut förut och som finns på travsport.se.
Det är ert ansvar nu att säkerställa att de följs.
1) Endast de som har en arbetsuppgift ska
vara på stallbacken under tävlingstid.
I praktiken:
• Vi tar inte med familjen eller andra
medföljare in på stallbacken.
• Vi tar inte med hästägare in på stallbacken.
2) Vi bildar inga folksamlingar på
stallbacken.
I praktiken:
• Vi håller avstånd
• Vi ställer oss inte i klungor framme vid
staketet eller på stallbacksläktaren under
loppen.
• Vi klär om i egen bil om möjligt.
• Vi undviker att samlas inomhus.
• Vi sitter inte på stallfiket i grupper.
3) Vi minimerar alla risker.
I praktiken:
• Vi stannar hemma om vi känner oss minsta
sjuk eller uppvisar några former av
influensaliknande symptom.
• Vi försöker resa enskilt i egen bil och
undviker kollektivtrafik. Vi undviker att
stanna på vägen.
• Vi åker hem direkt när våra hästar är färdiga
med sina lopp.
För aktuellinformation gällande Covid-19
www.1177.se
www.krisinformation.se
www.folkhälsomyndigheten.se
Snart kan förhoppningsvis travlivet
återgå till det normala – men vi är inte där än.
HÅLL I och HÅLL UT.
Trevlig helg!
Petter Johansson, sportchef Svensk Travsport

