
      2020-04-15 

Information om kvallopp den 18 april kl. 10.00-12.00 

Kvalloppen klassas som en ordinarie tävlingsdag, vilket innebär följande: 

• Enbart kuskar tränare, skötare, och transportörer till de som startar i kvalloppen samt 

tävlingsfunktionärer och travbanans personal får vistas på stallområdet kl 10.00 – 12.00. 

• Ingen får vistas på Visbytravets publikplats kl. 10.00 – 12.00. Detta gäller även bilar på drive-

in parkeringen. 

• Visbytravet kommer ha vakter vid stallbacksgrind och publikentréer för att säkerställa att vi 

uppfyller direktiven från Svensk Travsport 

• Vojlockutdelning kommer att ske utomhus vid inskrivningen. 

 Är det tillåtet för tränare/skötare som hyr/äger permanentstall på banan, och har hästar stående 
där, att vara i sitt stall under tävlingstid?  

• Ja, en (1) person per stall får vara på plats under tävlingstid. Denna person ska i möjligaste 

mån stanna i sitt stall och undvika kontakt med övriga som befinner sig på stallbacken under 

tävlingstid. Aktuell person meddelas kontoret. 

Det är av högsta vikt att vi alla visar respekt och tar ansvar för att följa de fastställda 

restriktionerna. Det är en förutsättning för fortsatt tävlande. 

 
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygien:  

• Stanna hemma när du är sjuk – om du uppvisar några former av influensaliknande symptom, 
ta det säkra före det osäkra och stanna hemma 

• Tvätta händerna ofta – om tvål och vatten inte finns tillgängligt kan man använda handsprit 
med minst 60 % alkohol 

• Hosta och nys i armvecket 
• Undvik att röra ögon, näsa och mun 
• Undvik folksamlingar i möjligaste mån (t ex rusningstid i kollektivtrafiken) 

 

Information inför årspremiären kommuniceras den 21 april. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Simon på tel 0704-865585. 

Svensk Travsports direktiv för aktiva inom travsporten kan du läsa på nästa sida. 

 

Visby 2020-04-15 

 

Simon Röcklinger  Niklas Johansson 

Travbanechef Visbytravet  Ordförande Gotlands Travsällskap 

 



 

Svensk Travsports DIREKTIV FÖR AKTIVA INOM TRAVSPORTEN  

Med anledning av den pågående smittspridningen av det nya coronaviruset 

gäller följande regler för alla som befinner sig på stallbacken under 

tävlingsdagen.  

TRAVBANAN ÄR UNDER TÄVLINGSDAGEN EN STRIKT ARBETSPLATS. Alla publika 

områden är stängda. 

• Endast de som arbetar under tävlingsdagen har tillträde till stallbacken. För 

aktiva inkluderar detta ENDAST tränare, kusk, skötare och transportör. Det är 

inte tillåtet att ta med exempelvis familjemedlemmar, extra personal eller 

hästägare.  

• Stanna hemma när du är sjuk och uppvisar några former av influensaliknande 

symptom.  

• Försök vistas ute i så stor utsträckning som möjligt.  

• Håll avstånd i alla utrymmen, ta inte i hand eller kramas.  

• Sprid ut er på stallbacken – undvik att samlas fler i samma stall.  

• Klä helst om i egen bil eller eget stall – undvik om möjligt gemensamma 

omklädningsrum.  

• Matserveringen på stallbacken är anpassad för att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det kan innebära begränsningar i service och 

utbud.  

• Är du över 70 år eller i någon form av riskgrupp gällande det nya 

coronaviruset – överväg att stanna hemma.  

• Res enskilt i egen bil och undvik kollektivtrafik. Undvik att stanna på vägen.  

• Lämna banområdet när du är klar med ditt arbete. 


