
Stockholm 30 april 
 
Hej ponnyvänner! 
 
Jag vill skriva några rader till er om det tävlingsuppehåll vi har för ponnytravet just nu, samt hur vi på 
Svensk Travsport tänker inför framtiden. 
 
Coronapandemin har slagit hårt mot hela världen och travsporten är inget undantag. Att stortravets 
tävlingar kunnat arrangeras på ett säkert sätt under coronatiden har varit helt avgörande för hela 
näringen runt vår sport. Det gör att alla tusentals yrkesarbetande inom travsporten fortfarande kan ha 
ett jobb att gå till. Under stortravets tävlingar är stallbacken definierad som en strikt arbetsplats med 
särskilda regler och villkor – en förutsättning för att myndigheterna ska vara okej med att vi tävlar. 
 
Som ni vet är allt ponnytävlande i Sverige pausat från och med 29 mars och tills vidare. Just nu, med 
gällande myndighetskrav går det tyvärr inte att arrangera ponnytävlingar. Vi kan inte definiera 
ponnytävlingen som yrkesverksamhet på samma sätt som stortravet. Ponnykuskarna och tränarna går 
inte att räkna som arvoderad personal eller egenföretagare.  
 
Men någon gång, så snart som möjligt, kommer vi så klart att vara igång med tävlandet igen. Jag vet 
att många efterlyser ett besked om startdatum, men varken vi eller myndigheterna kan säga något 
sådant datum idag. Istället förbereder vi oss på att kunna starta nästan direkt, när vi väl får grönt ljus 
av myndigheterna. När den dagen kommer ska vi ha förberett oss väl. Till exempel: 
 

• Ett delvis nytt tävlingsschema ska finnas klart, där de tävlingar som ställts in under våren i 
möjligaste mån ska kunna köras senare under året. Kanske får vi räkna med att 
ponnysäsongen håller på en bra bit in i november och även december i år? 
 

• Särskilt viktigt att de större årgångsloppen kan köras, på planerat datum eller på nytt datum. 
 

• Vi lägger in extra kval- och kompletteringslopp veckorna innan tävlingsstarten. 
 

• Vi ska förbereda stallbacken, banan och oss själva på att kunna tävla på ett säkert sätt. Allt 
ska vara klart den dagen vi får sätta igång. Det kommer med ju förmodligen finnas flera 
smittskyddsregler i samhället, sporten och travet under ganska lång tid framöver. 

 
Vad kan vi alla göra under tiden vi väntar? 
 
Träna och förbereda hästar och oss själva, så klart! Travskolorna håller igång sin verksamhet. Och 
kolla gärna in #ungatravetutmanar, där ponnykuskar och andra delar ut roliga utmaningar till 
varandra och dig. 
 
Vi på Svensk Travsport har i april gjort klart ett nytt startanmälningssystem för ponnytravet, som vi 
tror du kommer gilla. Det är ungefär samma system som stortravet använder. Förbered dig redan nu 
med att skaffa ett användarkonto. Läs mer här: 
https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2020/april/ponnytravet-in-i-anvandarkontot/ 
 
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 
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