VÅRT SÄTT
KANSLIET SVENSK TRAVSPORT
1. Jag är en del av svensk travsport
Vi arbetar alla för våra aktiva och våra hästar, och i många fall är vi på kansliet beroende av varandra. Därför måste vi vara öppna, dela med oss och ha respekt för varandra. Tävling, känslor
och gemenskap – alltid med travhästen i centrum. All vår kommunikation ska genomsyras
av travsportens kärnvärden. Både i ord, bild och handling. Vi har alla ett ansvar för hur vi pratar
om vår sport på publikplats, i sociala medier och i mötet med aktiva både på och utanför arbetstid. Hur vi agerar och hur vi pratar om sporten, våra aktiva och hästar är avgörande för hur travsporten uppfattas. Tillsammans skapar vi världens bästa travsport, tillgänglig för alla!
2. Jag tar ansvar och agerar
Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer.
Genom att leva som vi lär bidrar vi till travsportens trovärdighet, vilket är en förutsättning för en
attraktiv travsport. Vi tar även ansvar, respekterar och agerar ärligt och korrekt på ett sådant sätt
att det alltid finns förtroende och intresse att vara kvar i sporten.
3. Jag sätter hästens väl i centrum
Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand – i alla beslut. Vi står alltid på hästens
sida. I travsporten spelar hästarna huvudrollen, därför förespråkar vi ett förhållningssätt där första
tanken gentemot hästen ska vara vänlig.
4. Jag delar med mig av min kunskap
Genom att dela med oss och sprida vår kunskap – internt och externt – bidrar vi till ett öppet och
lärande klimat som gynnar hela travsporten. Kunskapsöverföring är en viktig del av vår verksamhet. Det handlar om att ge feedback till våra aktiva och kommunicera våra beslut. Med ett öppet
klimat menas också att vi ska ge utrymme för alla engagerade att vara med och påverka och driva
utvecklingen av sporten framåt.
5. Jag visar respekt för fattade beslut
Vi behöver inte alltid hålla med om de beslut som fattas, men vi måste förhålla oss till besluten
med respekt. Det innebär att vi ska vara konstruktiva, ta reda på fakta innan vi uttalar oss i specifika fall och inte agera i affekt när vi framför våra åsikter till kollegor och aktiva. Vilka som får
uttala sig offentligt för Svensk Travsports räkning, finns definierat. Vi bör alltid informera varandra om vilka beslut som fattats.
6. Jag gör vad jag kan för att vi ska locka fler till travsporten
Till travsporten är alla välkomna – med det menas alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung,
religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Vår attityd och
bemötande kan vara avgörande för om någon väljer att bli kvar i travsporten eller inte.
Vi ska alla verka för att locka nya intressenter och behålla våra aktiva i travsporten genom att vara
goda ambassadörer.
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7. Jag är stolt över att jobba för Svensk Travsport
Den svenska travsporten har ett av världens bästa djurskydd, system och utbildning som säkerställer att sporten håller högsta klass och vår stambok ligger i framkant. Allt vi gör är till för att
säkerställa att vi fortsätter att utveckla en travsport i världsklass med hästarna i centrum. Vårt
jobb är att skapa förutsättningar för att det här ska fungera.
Summering:
Jag är en del av svensk travsport och tar ansvar och agerar genom att sätta hästens väl i centrum,
dela med mig av min kunskap, visa respekt för fattade beslut och göra vad jag kan för att locka fler
till travsporten. Det här gör jag för att jag är stolt över att jobba för Svensk Travsport.
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