
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Välkomna till oss, för mer information 

om tävlingsdagar gå in på 

skellefteatravet.se 



Travprogram= det är ett häfte med all information om loppen, vilka hästar  

som startar, vilka kuskar som kör, vad som erbjuds på travbanan. 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästens namn 

Hästens nummer 

Kuskens kördress 

Kuskens namn 

Tränare av hästen 

Kuskarna som kört 5 

sista 

loppen 

Förkortning på travbanan 

man tävlat på 

SK=Skellefteå 

Vilken placering man fick  

i loppen 

9 vinster,  4-2:a platser 

4-3:e platser 

Hur mycket pengar hästen har  

sprungit in 

Information om loppet, vilka som kan delta samt vilka prispengar det är till hästarna samt hederspriser till 

tränare, körsven och ägare 

Hästens rekord på olika distanser Loppets starttid 

Sponsor för loppet eller loppets namn 

Distans på loppet samt vilken startform Alla lopp har en egen färg 

och RÖD har hästarna  

alltid i lopp 3 på sina  

Vojlockar/nummerbrickor 

Ranking Värdering eller 

seedning av hästarnas 

vinstchanser. 

Spelformer som ATG erbjuder i  

loppet 



   

   

   

   

   

   

   

         

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Publikplats                                                                                                              

2. Uppsamlingsplats - Defileringsvolt  

3. Stallbacken- för tävlande & hästägare 

4. Måldomartorn 

5. Bandomartorn 

1 

5 

3 

4 
2 

Monté 

Defilering 

Varmblod 
Oddsindikator finns på upploppet 

Autostart 

Kallblod 

Spelvärd 

Segerdefilering 

Foto: Sophie Nyblom 



Travbana= kallas en oval grusbana, oftast 1 000 meter lång med doserade kurvor,  

där kuskar och hästar deltar i travtävlingar. Med travbana avses även anläggningen  

runt banan med stall, åskådarläktare 

STL= Svenska travligan 

Kallblod = Kallblodshäst är en av de fyra blodtyper som används för att kategorisera hästar. 

Kallblodshästen kommer ursprungligen från den utdöda skogshästen, som var en stor och tung häst, 

Varmblod= Med varmblodshäst menas en lättare typ av häst eller hästras framavlad för att passa 

som rid- eller körhäst. Ofta har de förädlats genom inkorsning av fullblodshästar som arabiskt 

fullblod eller engelskt fullblod. 

Kvallopp= För att få tävla i ordinarie lopp måste hästen ha fullföljt en offentlig löpning de senaste 12 

månaderna eller godkänts i ett kvallopp (gäller ej insats- eller hinderlöpning). I kvalloppet räcker det 

om hästen underskrider en viss kilometertid; om de vinner eller inte spelar ingen roll. 

Kilometertid= Den totala tiden för hästen i varje lopp omräknas till en genomsnittlig tid per 

kilometer. Det är alltid den tiden vi i Europa anger som rekordtid. Den hittar du i travprogrammet. 

Där kan det stå 15,0 och då menas det att kilometertiden är 1.15,0. 

Kortdistans= Den vanligaste kortdistansen är 1640 meter. 

Medeldistans= Den vanligaste medeldistansen är 2140 meter. 

Långdistans= Den vanligaste långdistansen är 2640 meter. 

Vojlock/nummerbricka = Är den nummerbricka som hästen har på sig. Dessa är i olika färg, 

beroende på vilket lopp hästen ska tävla i. som bilden så är röd vojlock alltid lopp 3, gul- lopp 1, blå- 

lopp 2 osv.  

Monté = Monté är travlopp med ryttare i stället för att kusken sitter i sulky bakom hästen. Det är en 

stor sport i Frankrike men tog inte fart på allvar i Sverige förrän 2004 när det började ridas 

totalisatorlopp i Monté. I ett Montélopp dröjer det alltid innan vinnaren utses pga. att man måste 

vägas in efter segern. Alla måste väga minst 65 kg inkl. sadel, man har då vikter som gör att man 

kommer upp i den vikten.  

Tillägg= I förutsättningarna för varje travlopp, den så kallade propositionen, skrivs en del lopp ut för 

hästar i olika klasser. De som tjänat ihop mer än en viss penningsumma får ett tilläggshandikapp. Att 

plocka in 20 meters tillägg över en kort distans är mycket svårt. 

Startpoäng= Varje intjänad krona ger hästarna en (1) startpoäng. Dessutom får de bonuspoäng för 

första-, andra- och tredjeplaceringar. Hästarnas samlade startpoäng (de fem senaste loppen) avgör 

sedan om hästen får plats i loppet. 

Springspår= Startspår med extra möjligheter att skaffa sig en bra position. Startspåren sex och sju 

kallas springspår där hästarna får ett längre anlopp i starten och högre fart från början "flygande 

start". En startsnabb häst med springspår tas alltid på största allvar. 

Halvspår= En häst som i loppet ligger mellan två spår - detta är inte tillåtet! Det hindrar nämligen 

bakomvarande konkurrenter att ta sig fram. 

Startspår= Varje häst har sin bestämda plats i starten. Vid strykningar kan spåren förändras. Spår sex 

och sju, springspåren, behåller alltid sina spår, liksom hästen med spår tre. Bakspår kan aldrig bli 



framspår. Ovanstående gäller vid voltstart. När det är voltstart gäller att bakspår inte flyttas fram till 

framspår vid strykningar. 

Stängt spår= Spår i det bakre ledet: i voltstart spår åtta till tolv och i bilstart spår nio till tolv. Ett 

bakspår är till nackdel för en startsnabb häst. 

Bakspår= Startspår i andra ledet, 8–12 i volt, 9–12 i autostart. 

Bakvarv= Kusken värmer ofta upp inför tävlingarna med att köra några varv motsols på banan för att 

inte stressa upp hästen. Hästen lär sig att ta i för fullt och trava i tävlingstempo när den vänds upp i 

rätvarv. 

Upplopp= Den del av tävlingsbanan där slutstriden avgörs. Upploppens längd varierar från bana till 

bana. Ju längre, desto mer utslagsgivande. Solvallas upplopp är 194 meter långt. Axevalla har landets 

längsta, 223 meter, Kortast är Visbys, bara 156 meter. Skellefteåtravets är 175 m. 

Open stretch= syftar ett extra spår invändigt på upploppet. Det betyder att ekipaget bakom ledande 

häst får chansen att på upploppet smita förbi på insidan. Sverige har två banor med Open stretch - 

Åbytravet och Skellefteåtravet. 

Defilering= Före loppet visar hästarna upp sig för publiken travandes i programnummerordning. 

Vinnaren segerdefilerar efter loppet. 

Voltstart = Den ena av två startmetoder i travlopp. I voltstart snurrar hästarna i cirklar tills 

startpersonalen anser att samtliga ekipage har intagit sina positioner. Därefter ljuder 

kommandoorden: klart, ett, två och kör. Den ena av två startmetoder i travlopp. I voltstart snurrar 

hästarna i cirklar tills startpersonalen anser att samtliga ekipage har intagit sina positioner. Därefter 

ljuder kommandoorden: klart, ett, två och kör. 

Volta = Att gå runt i cirkel i samband med startmetoden voltstart och vänta in rätt position och/eller 

tempo. 

Leda volten= Hästarna ett och åtta i voltstart leder de andra ekipagen till sina positioner inför 

starten. Kuskar kan bestraffas för en illa ledd volt eftersom alla hästar då inte har fått chansen från 

start. När alla startar på samma distans.  

Autostart= Start med bil och startbilsvinge. Åtta hästar i första ledet och fyra i andra. En av två 

vanligt förekommande startmetoder i Sverige för trav. Vid internationella tävlingar kan det 

förekomma annat antal hästar bakom startbilen i de olika leden. 

Omstart= När är en häst (eller kusk) gör fel i själva startögonblicket tex tjuvstartar blir det omstart. 

Varje ekipage får förorsaka en omstart. Vid den andra blir de diskade. Det ljuder signal vid omstart 

samt att speakern ropar ut, omstart. 

Provstart= Alla travhästar ska utföra en provstart innan den riktiga starten (ca 5 minuter före). Detta 

för att publik, domare eller banveterinär och spelare ska kunna göra en bedömning av hästarnas 

aktuella dagsform. 

Galopp= är en gångart som bör undvikas i trav. Hästen får galoppera om den ställer sig i trav inom 

150 meter. Tre galopper i samma lopp leder till diskvalificering, likaså om hästen galopperar över 

upploppet. 



Diskad/Diskvalificerad = Om en travhäst galopperar längre än 150 meter, över mållinjen eller fler än 

två gånger diskvalificeras den och tas ur loppet. En häst kan även diskas för andra förseelser, till 

exempel trängning. 

Målgalopp= Att galoppera över mållinjen är inte tillåtet för travhästar. Hästar som gör det diskas 

direkt. 

Vinnarhålet = Positionen bakom ledaren i ett travlopp som ofta leder till vinst om luckan kommer. 

Ofta blir hästen fast med krafter kvar. 

Dödens= Positionen utvändigt om ledaren i loppet. Det är tufft och psykiskt jobbigt att springa där. 

För de flesta hästar är vinstchanserna små från den positionen. 

Lucka= Fritt spurtutrymme; det är svårt att få lucka från exempelvis rygg på ledaren eller tredje par 

invändigt, men får hästen det har den goda chanser att vinna eftersom den fått en vilsam löpning. 

Rygg (även: Draghjälp) = En bra rygg betyder att få bra draghjälp. Rygg på ledaren betyder en vilsam 

position för hästen. (Även: draghjälp) 

Spets= Den mest eftertraktade positionen i ett travlopp - ledningen. 

Andra par utvändigt= Bra position i travloppet; hästen i andraspår bakom den som travar utvändigt 

om ledaren. 

Strykningar= Hästar som på grund av sjukdom, skador eller andra orsaker inte kommer till start. Det 

går nästan aldrig en tävlingsdag utan strykningar. 

Skräll= Oväntad vinnare som kan slå till; en skräll ger högt odds vid seger. 

Oplacerad= En häst som slutar utanför prispengarna. Oftast sjunde häst i mål eller sämre (beroende 

på hur många hästar som startar.  

Matlapp= En liten prissumma för en placering i ett lopp. Oftast en 5:e-6:e placering. Ursprunget till 

namnet är att pengarna räckte till mat åt hästen i ungefär en månad. Så är det inte längre. 

Körsvensändring= Om kusken har ersatts på grund av sjukdom eller annat efter programmet 

trycktes. Den nye kusken ska ha likvärdiga meriter som den ordinarie. 

Dött lopp= Om flera hästar når mållinjen samtidigt och inte ens målkameran kan utse en ensam 

vinnare döms dött lopp. 

Drivning= För att hästen ska göra sitt bästa använder kusken sitt spö för att ge signal till hästen att 

ge sitt yttersta. Det är tillåtet med några enstaka lätta drivningar under loppets sista 400 meter - 

med en hand i vardera tömmen. 

Distanserad= Om en häst blir alltför långt efter vinnaren blir den distanserad och får inga prispengar, 

även om den kanske skulle inkomma som fyra i mål. Varmblodiga hästar distanseras om de i 

sprinterlopp inkommer tio sekunder eller mer efter vinnaren. Över 2140 meter gäller elva sekunder 

och över längre distanser tolv sekunder. 

Travtränare= Alla hästar som tävlar i Sverige tränar av en travtränare. För att bli travtränare krävs 

det att du har gått en licenskurs och har en licens. Det finns olika typer av tränare. En B-tränare 

tränar hästar på amatörnivå, medan en A-tränare tränar travhästar som sysselsättning. 



Catchdriver= Kusk som nästan bara ägnar sig åt att köra lopp och hyrs in vid särskilda tillfällen. 

Ibland kallas tränare som kör annans häst också för catchdriver eller lånekusk. 

Valack = En kastrerad hingst. Vissa hästar av hankön koncentrerar sig bättre på tävlingen som 

valacker. 

Toto Förkortning för totalisator. Att kliva in på toton betyder alltså att man spelar och gör insatser 

på hästar. Dessa spel sker enbart via sin egen telefon, dator, padda. Alla måste vara registrerade för 

att få spela enligt svensk lagstiftning. Man kan besöka en butik med ATG-spel och handla med dem 

genom att visa legitimation, då får man ett spelkvitto som man lämnar in igen för att få ut vinsten. 

Då får man efter tävlingsdagen besöka dem igen för att hämta ut vinsten.  

ATG = Är ett spelbolag som erbjuder spel på travbanan. I programmet kan man läsa vilka spel som 

erbjuds just den dag. De spel som erbjuds jämt är  

 

VP=vinnare och plats, Plats= Då spelar du för att kunna få pengar på om hästen blir antingen 1,2 

eller 3 så vinner du pengar (om det är 7 hästar eller färre så är det enbart 2 platser) Vinnare = Då 

spelar du på en häst som måste vinna loppet 

 

Tvilling = Där handlar det om att spela på de två första hästarna över mållinjen.  

 

Trio = Trio går ut på att du ska tippa de tre första ekipagen som korsar mållinjen i ett galopp- eller 

travlopp. Du måste sätta ettan, tvåan och trean i rätt ordningsföljd.  

 

Komb = Grunden i Komb är att tippa de två första hästarna som korsar mållinjen i ett lopp. Detta 

påminner om spelet Tvilling men det finns en stor skillnad. I Komb måste du pricka in hästarna i rätt 

ordning – exakt vilken häst som blir etta och vilken som blir tvåa. 

 

Högoddsare= En häst som inte är vidare betrodd bland spelarna och därför delar ut ett högt odds. 

Lågoddsare tvärtom. 

Oddsindikator= Visar vad du vinner då du spelar vinnare. Står det tex. 16 så vinner du 16 kronor på 

en tia. Står det 320 så är det 320 kronor på en tia.  

Spelvärd/värd= Spelvärdar finns på alla banor för att kunna hjälpa alla er som inte vet hur man 

spelar i mobilen. De finns där för kunna stötta er i frågor som ni kan ha om spelet eller om ni har 

några andra funderingar under er vistelse hos oss. 

Spel på vår travbana erbjuder just nu ATG. Vissa lände har spelbolag som har spel på våra 

travbanor har du någon fundering runt det så prata med vår spelvärd. 

Det finns en folder på engelska om vilka länder som ha spelbolag som man kan spela via. 

 

 

 

 

 

79 kronor på spelad 10 kronor 

16 kr / spelad 10:a 

578 kr/spelad 10:a 

Oddsen är om hästen vinner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

      

    

      

     

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


