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Fråga oss

Uppförandekod
Som licensinnehavare, anställd, konsult, funktionär eller förtroendevald inom svensk travsport har vi alla ett gemensamt ansvar
för hur vi agerar och för hur vi framställer travsporten. Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och
stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor.
I travsporten spelar hästarna huvudrollen och hästens välbefinnande ska alltid komma i första hand – före krav från tränare, ägare, uppfödare,
spelare m.fl.
En fri och öppen debatt gagnar travsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar
efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier och oavsett tid och plats.
Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till travsporten genom att vara goda ambassadörer. Till travsporten är alla välkomna – oavsett
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.
Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. De etiska och moraliska frågorna ska ständigt beaktas.
Att tävla på lika villkor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår travsport. Vi ska därför aktivt verka och agera mot fusk,
dopning, mobbning och våld.
Vi ska även värna miljön och sträva efter en minskad miljöpåverkan.
För oss handlar travsport om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det!
Relaterade dokument



Kompletterande policy angående reklam och marknadsföring

kundtjanst@travsport.se

https://www.travsport.se/svensk-travsport/var-travsport/uppforandekod/
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Uppförandekod

Snabblänkar

Kontakta oss

Smittoinfo



Kundtjänst: 08-475 27 00



Startanmälan: 08-475 27 50



E-post: kundtjanst@travsport.se



Frågor och svar



Personal

Vår utbildningsverksamhet
Regelverk
Blanketter
Svensk Travsports visselblåsarsystem 
Webbshop 
Integritetspolicy

Adress


Svensk Travsport
Box 201 51, 161 02 Bromma




Hästsportens hus, Solvalla
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