
Stockholm 24 april 

 

Hej alla tränare, kuskar och ryttare i Sverige! 
 

Jag vill börja med att tacka er för att vi hittills 

kunnat hålla igång travsporten under 

coronaperioden. Det gör att tusentals av oss 

fortfarande kan ha ett jobb att gå till, och att 

travtävlingarna blir ett välkommet glädjeämne för 

människor i dessa trista tider. 

 

Detta är er förtjänst, så än en gång – stort tack! 

 

Den tuffa tiden är dock inte över, vi kan inte 

slappna av än. Jag oroar mig särskilt för två 

saker. Två tydliga villkor som hela vår 

tävlingsverksamhet hänger på just nu. Två villkor 

som myndigheterna är okej med – så länge vi 

sköter oss. 

 

1) Under tävlingstid är stallbacken en strikt 

arbetsplats, där bara de som har en 

arbetsuppgift får befinna sig. 

 

2) Vi bildar inga folksamlingar inom 

travsporten just nu. 

 

Därför behöver vi alla tänka på två saker, för att 

travsporten fortfarande ska uppfylla 

myndigheternas villkor. 

 

Ett – ta INTE med dig din kompis, ditt barn 

eller din chaufför in på stallbacken. 

Det känns otroligt tråkigt att behöva vara en 

taskig vän eller familjemedlem, men just nu 

måste vi orka säga nej även till människor vi 

gillar. Och är det så att du absolut inte kan det av 

olika skäl – då är det travtävlingen du får tacka 

nej till just nu. 

 

 

 

 

 

 

Två – Snälla, stå inte framme vid staketet i 

klungor och titta på loppen! Och samlas inte 

på stallbackens läktare. 

Självklart kan du vara där om din häst startar, 

men för alla oss andra på stallbacken är det tyvärr 

den tråkiga mobilen eller tv-skärm som gäller. 

Eller stå en bit bort. Vi älskar att se de fina 

hästarna och spännande loppen live, men just nu 

– trots att du är på plats – ber jag dig undvika 

staketet och stallbacksläktaren. Vi har lovat 

myndigheterna att inte ha några folksamlingar. 

 

Travsporten har kunnat hålla igång i över sex 

veckor nu när nästan alla andra sporter tvingats 

stå stilla. Det finns massor av människor där ute 

som både är förundrade och avundsjuka över att 

vi klarar att köra. Tv-kamerorna förmedlar bilder 

till hundratusentals åskådare – vi måste 

bokstavligen visa för dem varje dag att vi klarar 

av att fortsätta tävla på ett säkert sätt. Att vi tillåts 

tävla idag är ingen garanti för att vi får göra det 

nästa vecka.  

 

Inga medföljare till stallbacken. 

Inga folksamlingar på stallbacken. 

 

Tack igen för att du orkar kämpa på och göra 

uppoffringar. Tack för att du inte försöker tänja 

på gränser eller leta kryphål i regler. Tack för att 

du tar ansvar för travsporten. Vår egen sport. 

 

Ta hand om er. Stanna hemma om du är sjuk och 

följ folkhälsomyndighetens direktiv och 

rekommendationer. De tuffa tiderna är snart över 

– men inte riktigt än. 

 

 

 

Kämpa!  

 

 

Petter Johansson, sportchef Svensk Travsport 

 

 

 


