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Hej kompis!
Nu har du kommit till 
guldhäftet där du bland 
annat får lära dig mer om 
hur häst och utrustning 
kan förberedas för start, 
hästens specialutrustning, 
hur man kan agera om 
olyckan är framme och du 
får också börja öva på att 
en startmetod som kallas 
voltstart.

Instruktör
Om du kan mycket om trav och gil
lar att lära ut till andra kan du också 
utbilda dig till travskole instruktör. 
Det är ett roligt och omväxlande 
arbete där du får jobba med både 
män niskor och häs  tar.

Funktionär
Du kan utbilda dig till funktionär 
och jobba på en tävlings dag eller 
jobba som häst hållare i vinnar
cirkeln.

Äga häst
Du kanske är intresserad av avel och 
vill bli uppfödare. Om du vill äga en 
travhäst som någon annan tränar 
och sköter kan du vara hästägare.

TRAVSPORT FÖR ALLA

Mixtrav 
Är en bra förberedelse för dig innan 
du kör lopp. Det är en individuell 
tävlingsform där det inte handlar 
om att vara snabbast i mål. Kusken 
behöver inte ha ponnytravlicens för 
att vara med och tävla och det finns 
klasser med både precisionskörning 
och idealtidskörning på banan. 

Ponnytrav 
Från  8  års ålder  kan  man  tävla 
i ponnytrav. För närvarande gäl
ler att kuskar mellan 8–15 år kan 
tävla ponnytrav med shetlands
ponny och kuskar som är 13–25 år 
får tävla med gotlandsruss. För att 
få tävla i ponnytrav behöver du en 
ponnytrav licens. Det brukar arrang
eras kurser årligen på din travbana 
för att ta ponnytrav licens. 

Stora travet 
Du får tävla med stor häst när du 
fyllt 16 år och tagit en licens för 
detta. För att ta licens på stor häst 
ska du ha kört/ridit snabbjobb på 
banan regelbundet under ett års 
tid minst. 

Monté
Du kan rida monté både som ponny
ryttare och på stor häst. Samma 
sak gäller här att du behöver ta en 
licens för att få tävla. 

Träna häst
Om du gillar mer att träna häst än 
att tävla kan du ta en tränarlicens. 
Ponny får du träna från du är 8 år 
och stor häst från du är 18 år. Om 
du vill sikta på att jobba som trav
tränare på heltid får du skaffa dig 
massor av kunskap och erfarenhet 
för att kunna bli profes sionell trav
tränare (Atränare). 

Hästskötare
Att jobba som hästskötare är ett 
roligt jobb. Hästens skötare är den 
som betyder mest för att hästen ska 
må bra och tävla på topp! 

Man kan gilla travsport på olika sätt, en 
del vill tävla och andra gillar att bara vara 
med hästen och känna gemenskapen.
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HÄST TILL START

När en häst ska ut och starta är det viktigt att 
göra rätt förberedelser, det ser ju också bra ut om 
både häst och utrustning är i rent och fint skick.

Förutom det du kontrollerar genom travar-
hälsan så kan du tänka på följande:

Förbered hästen

 y Duscha och borsta hästen noga så den  
är ren och blank

 y Fläta pannlugg

 y Klipp i nacke 

 y Planera hovvård och skor för rätt balans

 y Hovolja för blanka hovar

 y Tävlingstäcke

 y Transportbandage

 y Tävlingsgrimma och grimskaft

TRAVARHÄLSAN
Det är viktigt att alla travhästar som tränar och tävlar mår 
bra, både i kroppen och i knoppen. Att träna hårt och springa 
fort i ett lopp är ansträngande för kroppen och kan leda till 
onödiga skador om hästen inte är fräsch. Därför finns något 
som kallas för travarhälsan. Det är ett arbete som görs för 
att säkerställa att hästarna mår bra. Vissa av kontrollerna 
gör den som tränar hästen själv och andra kontroller görs 
av utbildade kontrollanter både på tävlingsdagar men även i 
hästens hemmiljö.

Hur mår hästen?
Mycket av det som ingår i travarhälsan är sådant som du har 
fått lära dig i de tidigare kurserna. 

 y Visitering av hästens kropp

 y Kontroll av hästens allmäntill-
stånd

 y Foder och vatten av bra kvali-
tet och mängd

 y Bra stall- och närmiljö

 y Bra daglig tillsyn och vård av 
hästen

 y Rätt anpassad utrustning till 
hästen

 y Träning och tävling enligt 
Svensk Travsports reglementen 
och bestämmelser

Övning
Prata i gruppen om vad man kan kontrollera under varje punkt som 
nämns ovan.

Ta sedan fram en häst och gör en kontroll av hästen.

Gör gärna en kontroll av hästens stall och närmiljö också.

Prata om vad ni tycker känns bra och vad som kanske bör förbättras.

Förbered utrustningen
När det gäller all utrustning till hästen är det 
framför allt viktigt att allting är helt och av 
bra kvalitet. Ta för vana att alltid göra ren all 
utrustning direkt så håller den längre. 

 y Rengjord sulky

 y Kolla luft i däcken

 y Packa pump och verktyg för justering av sulkyn

 y Packa vattenhink och foder

 y Duschskrapa och handduk

 y Produkter för eftervård

 y Svettäcke

 y Putsa sele och kontrollera alla remmar

 y Rent selunderlägg

 y Tävlingshuvudlag och checkrem

 y Extrautrustning som kan behövas

Fundera på:
Vad mer kan vara 
bra att packa med 
för att kunna vara 

väl förberedd?
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Det är viktigt att gå igenom all utrustning 

så den är hel och ren inför start.



SPECIALUTRUSTNING

Övrig utrustning  
på hästens huvud
Tungband Om hästen lägger 
tungan över bettet kan man an
vända ett tungband. Tänk på att 
kontrollera hästens munhåla och 
tänder samt anpassa bettet rätt 
innan du börjar använda tungband.

Öronkappa/rycktussar
Båda dessa dämpar höga ljud och 
gör att hästen blir lugnare. En del 
hästar gillar inte att ha tussar i 
öronen och då kan en huva passa 
bättre. Urryckarhuvan fäster man 
ovan nackstycket och sitter då ut
anpå huvudlaget. När kusken vill 
att hästen ska bli piggare rycker 
man ur tussar eller huva från öro
nen med hjälp av ett långt snöre.

Det finns många utrustningsdetaljer som skyddar travhästen men som också hjälper 
den att trava så bra och snabbt som möjligt. Vissa utrustningsdetaljer är till för att höja 
säkerheten för dig som kusk. I travsportens tävlingsreglemente finns bestämmelser 
för vilken utrustning som får användas och hur den ska vara utformad.

Olika huvudlag
Travhästar har olika huvudlag. 
Man väljer vilket huvudlag hästen 
ska ha efter hur den fungerar när 
man kör. Oftast används ett hu
vudlag när man tränar och ett an
nat när man tävlar.

Öppet huvudlag  används of
tast vid långsamkörning. Hästen 
kan se åt alla håll. 

Halvstängt huvudlag gör 
att hästen inte ser vad som hän
der rakt bakom den. Hästen kan bli 
piggare när man använder detta 
huvudlag. 

Helstängt huvudlag gör att 
hästen inte ser bakåt och åt sidor
na, enbart rakt fram. Hästen blir 
mer koncentrerad på sin uppgift 
och ett helstängt huvudlag kan ha 
en lugnande effekt på heta häs
tar. På tröga hästar kan den vara 
uppiggande. 

Checkrem kan användas när 
hästen tävlar eller tränas i snabb
jobb. Checkremmen håller upp häs
tens huvud och gör så att hästen 
hela tiden har fria luftvägar samti
digt som den får stöd när den börjar 
bli trött. 

Checkbett Man kan använda 
sig av olika checkbett. Det kan 
vara rakt eller svagt böjt. Man kan 
även använda sig av bara en kind
stropp, det vill säga en läderrem 
som sitter under hästens haka. 

Utrustning på  
hästens ben 
Ibland kan hästen slå sig med 
en hov på ett annat ben när den 
springer och då kan man använda 
olika typer av benskydd.

Knäkappor skyddar hästens 
framknän från slag. 

Gamascher används på bak
benen för att skydda kotor och 
skenben från slag. 

Boots används mest för att ge 
hästen lite extra vikt som vissa 
hästar ibland behöver för att trava 
taktmässigt när det går lite fortare.

Boots

Rätt bett
Det finns en mängd olika bett att 
välja mellan och frågan är vilket 
typ av bett som passar din häst 
bäst? Hästar är väldigt känslig i 
sin mun. Det är ju heller inte så att 
de är skapta för att ha ett bett i 
sin mun.

Lagom långt – Ett bett får inte 
vara för långt eller för kort för häs
tens mun. Ett för långt bett kom
mer att öka risken för att hästen 
får skador på sin kind och ett för 
kort bett kommer att nypa hästen 
i kinden med bettringarna.

Olika bett – Här finns bilder 
på några av de vanligaste betten. 
Betten kan vara av olika material 
som järn, koppar, klätt i läder eller 
olika typer av gummi.

Hitta bettet
Det är bra om ni kan prova på tre olika raser av hästar. 
Ta ut en häst i taget på gången och prova ut lite olika 
storlekar på bett till den. Kan ni se skillnaden på hur ett 
för kort och för långt bett ser ut i hästens mun? Kan ni 
också se vilket av de bett ni provar ut som är lagom stort?

Fyll i här                    Bettstorlek i cm:

Shetlandsponnyn

Gotlandsrusset

Stora hästen

Knäkappor

Övning
Blunda och håll din mun stängd. 
Fundera och känn efter hur mycket 
plats som finns över i din mun 
för att stoppa in ett bett där. Har 
du mycket plats kvar? Precis så 
behöver du tänka när det gäller 
hästen också, mer grejer i munnen 
blir inte alltid en bättre lösning. 

Fast huva

Kindstropp

Helstängt huvudlag

Halvstängt huvudlag

Öppet huvudlag

Ryckhuva

Rycktussar

Gamasch

Tredelat  
bett

Rakt  
bett

Tvådelat  
bett
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Gå ut i selkammaren och se vad ni har för 
specialutrustning där. 

Kan ni anpassa all utrustning på hästarna? 

Prova att sätta på all utrustning på några 
olika hästar i olika stationer!

Huvudlag som 
är anpassat efter 

hästen. Vid monté 
måste huvudlaget 
ha en checkrem 

som kopplas fast i 
ett fäste på sadeln. 

Montéutrustning

Vid tävling i travridning, monté, är det vanligt 
att ryttaren har sin egen utrustning så som 
sadel med alla tillbehör, tyglar och så klart sin 
egen utrustning. Det här är utrustning som 
behövs på en montéhäst.

Sadeln är anpassad  
mest efter ryttaren då  

det finns olika vikter på 
montésadlar. En monté 

sadel behöver också ha en 
extragjord. Beroende på 
hur rutinerad ryttaren är 
kan man rida i olika typer 

av sadlar. 

Längden på stiglädren 
beror också på ryttarens 

benstryka och balans. 

Det behövs ett rygg
stycke och svanskappa 

på montésadeln och 
också en brösta eller 

förbygel för att hindra 
sadeln från att glida 
framåt eller bakåt.

Ryttaren måste ha en 
säkerhetsväst och så 
klart godkänd hjälm 
vid all ridning på ba

nans område. Vita 
byxor vid tävling och 

ett par bra ridskor 
med shortchaps eller 

ridstövlar för bra stöd.

Höj säkerheten
Det finns olika utrustningsdetaljer 
för att höja säkerheten för både 
kusk och häst.

Slagrem förhindrar hästen från 
att slå bakut med full kraft. Den 
spänns fast i selen och i skalmar
na på vagnen. 

Resgjord förhindrar hästen 
från att stegra sig så högt att 
den slår runt. Resgjorden spänns 
fast i skalmarna och löper under 
hästens buk. 

Anpassning av 
utrustning 
Att anpassa hästens utrustning är 
mycket viktigt för att den ska ligga 
på rätt ställe så den fyller rätt funk
tion och inte skaver på hästen.

Viss utrustning kan vara svårare än 
andra att få på rätt plats.

 y Selens däckel får inte ligga på 
manken och skava.

 y Bukgjorden får inte dras för hårt, 
hästen behöver andas.

 y Ryggstycket ska ha cirka 5 cm 
glapp vid korsets högsta punkt.

 y Slagremmen ska placeras mitt 
emellan korsets högsta punkt 
och svansfästet.

 y Knäkappor dras till rätt position 
på upplyft ben på hästen.

 y Gamascher får inte glida ner med 
spännet mot kotled.

 y Spärrgrimman ska ligga 1-2 fingrar 
ner från kindbenet.

 y Fästet för vagnen (QH eller ögla) 
ska vara högre än vagnens hjul 
och gärna mer än så.

 y Fast huva ska alltid sitta under 
huvudlaget.

 y Ryckhuva ska alltid sitta ovanpå 
huvudlaget.

 y Rycktussar kopplas fast i huvudla-
get och träs igenom förbygel och 
tömring och fästs fast i fotsteg 
eller handstropp.

Slagrem

Resgjord
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MONTÉ OCH 
KUSKUTRUSTNING

Sitt rätt i sulkyn
Att köra i sulky kan vara en kul upplevelse, 
men det kan också vara obekvämt och slita på 
kroppen om du inte har anpassat sulkyn efter 
din kroppslängd.

Ta fram en sulky och sätt fast den i stall-
gången, utan förspänd häst. Koppla till 
tömmar också. Titta på var det finns olika 
inställningar på sulkyn. Det brukar gå att 
justera både sits och fotsteg.

 y Prova att sitta upp i sulkyn när det är för långt av-
stånd till fotstegen. Hur känns det?

 y Prova att sitta upp i sulkyn när det är för kort avstånd 
till fotstegen. Hur känns det?

 y Öva på att justera fotstegen eller sitsen så att du 
sitter med lätt böjda ben när du har fötterna i fot-
stegen. Hur känns det?

Fundera på:
Vad tror ni kan hända med 
kroppen om du kör mycket 

sulky utan att anpassa den ef
ter din längd?

Finns det några säkerhets
risker med att inte sitta rätt i 

sulkyn?

Sitt rätt i sadeln
Att vara duktig på att rida monté handlar inte 
om att kunna rida i kortast stigläder. Det hand-
lar om att vara stark i kroppen och ha god 
balans i sin ridning. Men det finns några olika 
riktlinjer som du kan försöka sträva efter att 
klara av för att få en bra montésits.

 y Sitt upp på en riktig häst med montésadel eller an-
vänd Monte Phyton om det finns möjlighet.

 y Prova att först står upp i montésits med ganska 
långa stigläder.

 y Håll din hand i en position där den ligger i linje med 
armbågen och känn efter hur det känns att stå i 
montésits.

 y Prova sedan att korta upp stiglädren lite till och prova 
att behålla linjen mellan hand, armbåge och knä. 
Hur känns det?

Fundera på:
Känns det som att du har en 

stabil och säker sits och skulle 
klara att rida ett helt lopp?

Om du behöver träna mer, 
vad känner du att du behöver 

bli bättre på då?  
Skriv ner det här under.
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att resa sig kan utrustas med 
en resgjord.

En häst kan av olika skäl gå 
omkull. Det kan se otäckt ut 
och det kan så klart gå illa 
för både häst och kusk eller 
ryttare. Om hästen går omkull 
och har vagn kopplad till sig är 
det bra om den som kör eller någon annan 
i närheten snabbt hinner fram och lägger 
tyngd på hästens huvud, för att förhindra 
den att komma upp. Försök kalla på hjälp och 
få bort vagnen så fort som möjligt. När vagnen 
är borta får hästen gärna försöka resa sig upp.

Om du ser att det kommer en skenande 
häst bland er andra som kör eller rider är det 
viktigt att snabbt flytta sig utom räckhåll för 
den skenande hästen. En häst som är skrämd 
av något har ibland sådan panik att den inte 
ser vad den har framför sig, den bara springer. 
Risken att bli översprungen av en ske-
nande häst är stor, så var försiktig. Tänk 
på att hästarna är flyktdjur och flockdjur 
så andra hästar kan rusa iväg när de är 
nära en skenande häst.

SÄKERHETEN FÖRST

Om olyckan är framme
Det allra viktigaste vid all hantering av häst, 
ridning och körning är säkerheten. Risk för 
olyckor finns alltid, men om man gör alla mo-
ment på det allra säkraste sättet kanske vissa 
olyckor kan undvikas. Inte nog med att man 
som kusk eller ryttare ska hålla koll på hur man 
rider och kör, så behöver man också hålla koll 
på omgivningen med andra hästar och even-
tuella maskiner eller andra faror som hästen 
kan reagera för.

Det kan vara bra att ni i gruppen tillsam-
mans med er ledare pratar om hur man bör 
agera om det skulle hända olika saker när du 
kör eller rider.

Alla hästar kan slå bakut, vissa gör det ofta 
och andra har kanske aldrig gjort det, men alla 

hästar kan göra det. Orsakerna är många till 
varför hästen gör det, men om hästen slår när 
du kör den är det viktigt att agera. Det kan vara 
bra att ställa hästen lite snett med huvudet, då 
kan den inte slå lika lätt. Undvik att dra hårt i 
båda tömmarna, då kan det bli värre. Försök 
prata lugnt med hästen. Att använda slagrem 
är ett bra sätt att minska risken för att hästen 
slår upp högt med sina bakben.

Om man tar för hårt i hästen och hindrar den 
från att gå framåt kan den om den är känslig, 
resa sig upp på bakbenen. Den kan hända 
att hästen reser sig så högt så att den slår över 
och då kan det bli farligt. Om hästen börjar 
småhoppa lite med framdelen, försök att få den 
att gå framåt, du ska inte bli rädd och dra hårt 
i tömmarna. En häst som man vet har lätt för 

Fundera på:
Prata tillsammans i gruppen om  

vilka orsaker som kan leda till att hästen kan  
reagera på de olika visen ovan. Vad kan man mer 
kan göra för att både förhindra att något av detta 
händer. Kan man se på hästen innan den kommer 

slå eller bli rädd för något?

Är det någon i gruppen som varit med om något 
av de här olika händelserna? Vad var det  

som hände? Kunde det ha hindrats?  
Hur tyckte du att det kändes?

Körövning  
(eller ridövning)
Försök att vara fokuserad och läsa 
av både den häst du kör eller rider, 
samtidigt som du försöker att hinna 
med att titta på övriga hästars 
signaler som är runt omkring dig. 
Finns det andra saker i närmiljön 
som du behöver förbereda hästen 
på, eller undvika att komma nära?

GULDMÄRKET   1312   GULDMÄRKET



VOLTSTART

Hur fungerar voltstart?
Voltstart är en vanlig startmetod som används 
i travet, framför allt för ponnyer. Med voltstart 
kan olika snabba hästar ändå tävla i samma 
lopp, genom att de lite snabbare hästarna får 
starta längre bak och på så sätt får springa en 
längre sträcka.

Det kan se ut som att det är riktig oreda i 
en voltstart om man inte vet hur det fungerar. 
Därför ska vi reda ut det här!

Vid voltstart får maximalt 15 ekipage starta 
i loppet. Voltning sker i olika fållor med cirka 
20 meters voltutrymme där det alltid ryms 
maximalt fem ekipage i första volten. I den 
andra volten ryms hela sju ekipage. När så 
många som 15 ekipage startar i samma lopp 
är de utspridda på flera än två volter. 

Hästen som är först i volten är alltid den som 
leder den. Det ekipage som leder volt som har 

Titta på några olika starter på 
DVD från några tävlingsdagar 
för att se hur de olika spåren 
fungerar. Studera varje spår för 
att på så vis få en känsla över 
hur det fungerar och var alla 
ekipage skall vara på KÖR!

bakspår eller som står på tillägg måste alltid 
anpassa sig till häst nummer 1 på första volten.

När alla ekipage är på sin plats i volten så säger 
man att det är ”Klart för start” och sedan kommer 
kommandoorden som är KLART – ETT– 
TVÅ – KÖR.

Hästarna på bakvolt ska ligga cirka två till 
tre hästlängder framför hästarna i volt 1. 
Dessa hästar kommer på det sättet att vända 
upp tidigare. 

Två
Vid ”Två” ska alla 
hästarna ha vänt 
upp på sitt spår. 

Kör
När KÖR kommer ska ekipagen vara pre

cis vid startlinjen.Vid startögonblicket 
kommer ekipage 1–7 att befinna sig i 

främre startledet och ekipage med högre 
startspår i bakre ledet. Ekipage 6–7 har så 
kallade springspår. Dessa två hästar kom
mer att vända upp ganska snävt från sin 

volt. Om springspårshästarna prickar rätt 
så har de högre fart vid startlinjen än vad 

hästarna i den främre  
volten har.   

Ett
Vid ”Ett” kommer 

häst nummer 1 
att vara ungefär i 
mitten av banan i 
voltens bakre del.

Klart
Vid ”KLART” så ska häst 

nummer 1 vara ungefär mitt i 
banan, beroende på banans 

bredd. Efter kommandot 
KLART får man ta ut volten. 

Bakomvarande volt får använ
das och upp till ca fem meter 

brukar vara lämpligt.

KÖRPROV 
GULDMÄRKET

1. Kör självständigt en värmning  
   i bakvarv.

2. Vänd upp vid start och kör  
   1000 meter i ett angivet tempo  
   med tidtagarur och körspö.
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TRAVBANAN

Din hemmabana
Travbanan är den plats där det körs travtäv-
lingar. Den travbana som finns där du bor är 
din så kallade hemmabana. Alla som har en 
licens inom travsporten har sin licenstillhö-
righet på sin hemmabana. Det finns 33 trav-
banor i hela landet och det är både mindre 
säsongsbanor och större året runt-banor. På en 
större travbana, som exempelvis Solvalla, körs 
det travtävlingar cirka 1–2 gånger i veckan. 
En mindre säsongsbana har tävlingar under 
en del av året. De flesta travbanor är också 
stora träningsanläggningar för travhästar. Här 
finns ofta rundbana, rakbana, gummi- eller 
sandgrop/volt, backbana och skogsslingor. Ofta 
finns stallar, hagar och skrittmaskiner att hyra 
för travtränare. Det finns även gästboxar att 
använda för dem som har sin häst utanför ban-
området, när de vill komma in till banan för 
att träna. 

Det är ett travsällskap som driver travbanan 
och det är en rad olika saker som händer där. 
Förutom de travtävlingar som är för stora trav-
hästar så arrangeras också ponnytravtävlingar, 
vanligtvis från april till oktober. 

Travskolan drivs också i travsällskapets regi 
och kurser hålls ofta för barn och vuxna på 
kvällar och helger.

På din travbana finns det också en rad olika 
intresseföreningar som är ideella föreningar 
inom travsporten som t ex ponnytravklubb el-
ler B-tränarförening. 

För att travsporten ska fungera i hela landet 
och utvecklas på samma sätt så finns det en 
huvudorganisation som heter Svensk Trav-
sport som driver sporten. De flesta som job-
bar för Svensk Travsport finns i Hästsportens 
Hus, på Solvalla. 

TRAVSPRÅKET

Lär dig ett nytt språk
Inom travsporten finns många ord och uttryck. 
Här följer en liten ordlista.

Atränare  
person som har som yrke att 
träna travhästar.

Btränare  
en person som har ett annat 
jobb som huvudsaklig syssla, 
men som tränar ett mindre antal 
travhästar.

Bakspår  
startspår i andra ledet.

Balansering  
olika sätt att utrusta travhästen i 
synnerhet med hjälp av skoning 
– för att den ska trava bättre.

Check  
utrustningsdetalj som håller upp 
hästens huvud.

Defilering  
hästarna visas upp i 
nummerordning före loppet.

Diskad utesluten.

Dödens  
position utvändigt om ledande 
häst i lopp. 

Favorit  
den mest spelade hästen i ett 
lopp.

Fela galoppera.

Galopp otillåten gångart.

Heat  
ett av flera träningsarbeten 
samma dag.

Indikator  
den oddstavla som anger den 
ungefärliga vinstutdelningen.

Instängd  
häst som har konkurrenter 
omkring sig och inte kan komma 
förbi.

Jobb ett träningsarbete

Kroka ihop  
två eller flera ekipage fastnar i 
varandras sulkys.

Kvasta  
häst med svansen i vädret.

Körsven  
den som kör travhäst i lopp, 
kallas även kusk.

Licens  
ett tillstånd för att få köra eller 
rida lopp eller träna hästar. 
Svensk Travsport utfärdar dessa 
licenser.

Lucka  
utrymme, öppning i fältet.

Löphuvud  
egenskap hos häst som vill 
vinna.

Matlapp  
lägsta penningpriset.

Målfoto  
tas med specialkamera vid mål 
för att avgöra ordningsföljden i 
ett lopp.

Monté  
tävlingsform där en 
montéryttare rider hästen i ett 
travlopp.

Nordis  
eller kallblod, nordsvensk 
travare.  

Odds vinstutdelning.

Omstart ny start.

Oplacerad  
häst som ej får några prispengar 
i loppet.

Osäker  
häst som har lätt att galoppera.

Plats  
en spelform där det gäller att 
hitta en häst som antingen blir 
etta, två eller trea.

Proposition loppets villkor.

Provstart  
ett startprov mellan  
defileringen och starten.

Pulla  
hästen vill springa fortare än 
kusken tillåter.

Ryckhuva  
utrustningsdetalj som sitter  
över hästens öron och går att 
dra loss.

Sista sväng upploppskurvan.

Skräll överraskande vinnare.

Spets ledning.

Springspår startspåren 6 och 7.

Struken  
häst i programmet som inte 
kommer till start.

Svarar  
häst som ökar farten när en 
annan häst vill springa om.

Totalisator  
vadhållnings   system.

Tung bana blöt och lerigt bana.

Upplopp  
banans sista raka del före mål.

Vinnarcirkel  
plats för prisutdelning.

Vinnarhålet  
position bakom ledaren.

Värmning uppvärmning.

Ärlig häst som gör sitt bästa.

Överpacat  
alltför hög fart från början av 
loppet.

Nordis

Defilering
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1. Vad ska du tänka på om du får galopp med din häst när du kör tillsammans med andra inne på tävlings banan?

2. Vad är det för skillnad på rätvarv och  bakvarv?

3. Från vilken ålder får du börja tävla med ponny respektive stor häst inom travs  porten?

4. Vad menas med travarhälsan?

5. Sätt ihop rätt bild på specialutrustning med rätt beskrivning på hästarna här:

TESTA DIG SJÄLV

Lycka till i travsporten!
Nu har du fått lära dig grunderna 
inom travsporten. Vi hoppas att 
du gillar travet och hittat det 
som intresserar dig mest. Det 
är nu du kan gå vidare och lära 
mer om att träna häst, tävla, 
sköta och bli en ännu duktigare 
hästmänniska! 

Kom ihåg att ju mer man lär sig, 
desto mer finns att lära!

6. Vad kan hända om hästen har ett för långt eller för kort bett i munnen?

7. Vad bör man göra om en häst har gått omkull med en vagn?

8. Ange tre olika tävlingsformer inom travsporten?

 Häst som är lite 
stressad vid start och 
som sedan behöver 
hållas igång i slutet 
på loppet

 Häst som är lite 
oskärpt och osäker 
på vad som händer 
bakom sig under 
loppet

 Hästen behöver 
stöd att ha sitt huvud 
i balans under hela 
loppet

 Hästen slår sig 
lite vid kotorna på 
bakbenen i snabbt 
tempo, 

1. 2. 3. 4.

TRAVPROGRAMMET

Hjälp att läsa
I travprogrammet finns massor med in-
formation om hästarna. Det kan vara 
lite svårt att tyda, så vi ska hjälpa dig 
med hur du läser travprogrammet. 

Gruppövning: 
”Se på en startlista för ponnyer. 
Tillsammans med er ledare ritar 
ni ut på en tavla eller papper 
hur ekipagen ska placera sig på 
startvolterna. Tänk på distansen 
och vilka som leder volter och 
om det finns springspår”

Loppnummer Resultat 2019, 2018 och totalt

Distans, 
startspår

Placering 
Tid

Hästens 
rekord

Totalt 
insprungna 
pengar

Kusk 

Hästens 
ägare

Kuskens 
färger

Härstamning

Ålder, 
färg, kön

Hemmabana

Hästen 
startnummer

Hästen 
namn

Tränare

Proposition som 
beskriver vilka 
hästar som får 
starta i det här 
loppet 

Senaste 
fem starter

Se om du kan få gå runt på en tävlingsdag 
för att se vad som händer!

Kan du få följa med en hästskötare och se 
hur de jobbar med hästen?

Vad finns det för funktionärer som jobbar?
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Svensk Travsport AB

Box 201 51

161 02 Bromma

Tel. 08475 27 00

Epost: kundtjanst@travsport.se

www.travsport.se

Detta är ett kursmaterial från Svensk Travsport. 

Materialet är avsett för utbildning av barn och 

ungdomar inom travsporten runt om på landets 

travskolor. Kurserna som sträcker sig från 

JÄRN – KOPPAR – BRONS – SILVER – GULD 

innehåller grundläggande kunskaper som du 

kommer att ha god nytta av om du vill vara 

verksam inom travsporten. 

Hoppas att du får en rolig tid tillsammans med 

alla vänner och hästar på din travskola!

F
o

rm
: 
D

iz
a

in
 T

e
x

t:
 K

a
ta

ri
n

a
 O

lo
fs

s
o

n
 F

o
to

: 
M

V
A

 F
o

to
, 
K

a
ta

ri
n

a
 O

lo
fs

s
o

n
, 
K

a
n

a
l 

7
5

, 
T

o
m

 J
ö

n
e

h
a

g
 o

c
h

 I
d

a
 Å

s
tr

ö
m

.


