
      2020-05-07 

Information kvällstrav 15 maj 15.45 – 21:15 

Inpassering:  

• Stallbacke samt publikplats kommer att vara stängda och bevakas av vakter kl. 15.45 – 21.15 

enligt Svensk travsports rutiner. 

• Vi kommer att tillämpa en lista med behöriga. Namn på skötare/stallägare/transportör ska 

meddelas sportkontoret senast torsdag kl. 18.00. Tel: 0704-865585. 

Inskrivning/vojlock:  

• Vojlock delas ut till respektive stall. Vojlockar återlämnas utanför inskrivningen efter 

genomfört lopp.  

• Inskrivningen kommer generellt vara stängd. Information om utrustning etc sker via fönstret 

mot banan.  

• In- och utvägning för montéryttare sker vid inskrivningen. 

• Allmänt alkotest för körsvenner genomförs ej. 

Omklädningsrum: 

• Toaletter vid Sportkontoret samt gäststallarna kommer att vara öppna och utrustas med 

handsprit.  

Matalternativ:  

• Russkiosken vid stallbacken håller öppet hela tävlingsdagen med ordinarie sortiment. Endast 

betalning med swish.  

• Stallcaféet serverar hamburgare, mackor samt dryck kl. 16.30-20.00 Utlämning sker 

utomhus. Betalningsalternativ: kort samt swish.  

Segercermoni: 

• Ordinarie segerdefilering kommer att genomföras och fotograferas. Hederspriser delas ut 

vid stallbacken.  

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) 

 

Avslutningsvis vädjar vi fortsatt till det personliga ansvaret. Kom ihåg att hålla avstånd och verka för 

att minska trängsel. Gäller även vid staketet längs banan. 

Stort tack för att du bidrar till att travet kan fortsätta tävla. 

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



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. 

 


