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Svensk Travsport 2020-06-05 

DIREKTIV FÖR 

PONNYTÄVLINGAR 

Under sommaren och tillsvidare gäller följande regler för 

ponnytrav, under tävlingstid. 

● Tävlingstid räknas som två̊ timmar före första 

loppet, fram till 30 minuter efter sista loppet. 
● Stanna hemma om du är sjuk eller har några 

former av influensa- liknande symptom. 
● Alla publikområden är stängda. 
● ENDAST två personer per startande ponny tillåts 

komma in på stallbacken under tävlingstid. 

1 ponny = 2 personer, 

2 ponnys = max 4 personer osv. Inga dispenser. 

● Om du behöver hjälp av en tredje person att till 

exempel köra bilen till banan, får chauffören i så 

fall vänta utanför travbanans område under tiden 

du tävlar. Detsamma gäller även medföljande 

familjemedlemmar och kompisar. 
● Klä om i egen bil eller eget stall– undvik 

gemensamma omklädningsrum. 
● 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 – samlas inte i samma stall eller i 

grupper vid staketet. 

• 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 annan riskgrupp – överväg 

att stanna hemma. 

• Lämna banområdet när du är färdig med dina lopp. 

• Travskolans lokaler är stängda under tävlingstid, för alla 

utom de som eventuellt tävlar med travskolans hästar under 

tävlingsdagen. 

Följ Folkhälsomyndighetens generella råd– läs mer 

påhttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smit tskydd-
beredskap/utbrott/aktuella- utbrott/covid-19/alla-har-
ansvar-att- forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa- 
smittan--det-har-kan-du-som-privatperson- gora/ 

 

 
Varmt välkomna till 
Skellefteåtravet och 
Diamond League! 
 
Moa Säll heter jag och arbetar numera som 
Utbildning- och Travskoleansvarig på 
Skellefteåtravet. Vi är så glada och peppade på att få 
dra igång årets andra tävlingsdag 2020. 

Vi siktar högt under tävlingssäsongen 2020 - vi har turen 
att ha flera debuterande ponnykuskar som ska ut på 
tävlingsbanan även detta år. Med våra erfarna 
ponnykuskar jobbar vi som ett team och möter framtida 
utmaningar och framgångar på tävling. Tillsammans mot 
mållinjen! 

Vår stora satsning på våra aktiva ungdomar, 
Ungdomsstallet A4 är numera ett stall med flera små 
stjärnor. I samarbete med Skellefteponnytravklubb har 
nysatsningen givit chansen till våra aktiva att få nå sina mål 
med en egen ponny. Detta är nu verkligheten för många 
som tagit steget från Travskolan till Ungdomsstallet. 

Under denna säsong har vi ambitionen att fortsätta med vår 
oslagbara hejarklackanda från vår ponny kamp 2019 i 
vinnarcirkeln. Vi önskar att få heja fram alla ekipage som 
deltar under vår hemmadag. Tillsammans tar vi oss ut på 
nya äventyr inom travsporten. 

Avslutningsvis vill vi önska er alla att ha så roligt ni kan på 
dagens tävlingar. Vi har alla olika målsättningar och vi 
peppar, stöttar och hjälper varandra. Behöver ni hjälp så 
hjälper vi alltid till! Kom även ihåg att vi alla gör vårt bästa 
och det gör även våra fantastiska fyrbenta vänner – 
hästarna. Vi alla tävlar med olika förutsättningar men på 
samma villkor. 

Ta hand om varandra och följ alla riktlinjer och 
säkerhetsåtgärder som ST hänvisar oss alla till att följa. 

”Tacksamhet och omtanke är nyckeln till lycka och framgång” 

Vi tillsammans med ponnytravklubben önskar er ett stort 
lycka till och hoppas alla får chansen att ta steget mot att 

nå sina mål stora som små! 

 



 

10.00 Inskrivningen öppnar 

11.00 Provstart bakom bil  

12.00 Start lopp 1 

 

 

 

ALKOHOLTEST Sker slumpvis vid behov, ingen 

obligatorisk alkotest före start. 

DEFILERING Samling till defilering sker i defileringsvolten 

på innerplan. Defilering skall ske med ekipagen samlade i ett 

led på banans mitt från de man kommer in på banan till dess 

man passerat ca 100m förbi måldomartornet. Checkrem får 

ej vara fastspänd, om du ej fått godkännande av 

ekipagekontrollant eller veterinär. 

DISKVALIFIKATION Offentliggöres via högtalare. 

FOTOGRAF Fotograf finns vid måldomartornet. 

OPEN-STRETCH Open-stretch får endast användas på 

upploppet av loppet. 

PRISER Vi delar ut hederstäcke, gehäng och prisrosett till 

segrande ekipage i vinnarcirkeln mitt emot måldomartornet. 

Hederspris till segrande ekipage, pokaler till prisplacerade 

och rosetter till samtliga ekipage som ej blivit diskvalificerad 

finns att hämta utanför inskrivningen. 

PRISCEREMONIN Vid prisutdelning och segerdefilering 

får ponnyer som ska värma på banan ej störa seger 

defilering eller prisutdelning. 

HOVSLAGARE Tillhandahålls ej av Skellefteåtravet. 

 

INSKRIVNINGEN Öppnar 2 timmar före första start. 

Nummerbrickor ska hämtas ut i god tid, de finns att 

hämta i backar utanför inskrivningen och lämnas 

tillbaka väl rengjorda senast 15 min efter sista loppets 

målgång. 

PROVSTART BAKOM BIL Sker 1 h före första start. 

RAKBANAN Rakbanan är enkelriktad (se skyltar). 

Körning mot körriktningen är absolut förbjuden. 

VETERINÄR Finns i kuren vid infarten till banan eller 

kan nås via inskrivningen. 

VID OLYCKSFALL Sjukvårdare nås genom 

inskrivningen. 

NÄTVERK Koppla up dig på vårat trådlösa nätverk, 

”banguest” Lösenord: Zoogin12 

MOCKA BOXEN Alla boxar mockas ut efter tävling. 

Ej urmockad box debiteras 400kr. 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Ett stort tack till dagens sponsorer:  
 

 

hederspris till segrande ekipage i dagens samtliga lopp 
 

 

 

 

 
 

 

 

Contractor sponsrar alla startande ekipage med en liten goodiebag 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 


