Beskrivning av de olika posterna man kan jobba på.
Måldomarnämnden är tillsammans med måldomaren (som är högsta chef)
tävlingsdagens högsta beslutande organ, undantaget det som banveterinären har att
avgöra enligt instruktioner från Jordbruksverket. De beslutar bland annat om
ordningsföljd i mål samt fastställer hästarnas sluttider. Måldomarnämnden hanterar
också händelser utanför tävlingsdagen som berör tävlingsverksamheten.
Måldomarnämnden består av fyra personer som sitter placerad i ett torn på banan vid
mållinjen.
Bandomarnämnden – studerar tillsammans med bandomaren hur hästarna springer i
loppen och diskvalificerar hästar för otillåten gångart. Håller till i ett torn i mitten utav
banan och tre stycken.
Starter – ansvarar tillsammans med huvudstartern för loppens starter både i volt och
auto. Startpersonalen befinner sig vid de olika startplatserna. Det varierar mellan tre till
sex personer som arbetar under en travdag.
Ekipage/stallbackskontrollant – är kontaktperson mellan de aktiva och
måldomarnämnden och finns tillgänglig på stallområdet under tävlingsdagen.
Ekipagekontrollanten granskar också hästar och kuskars utrustning, ser till att
nummerbrickor delas ut, beslutar om användande stänkskärmar med mera.
Stallbackskontrollanden kontrollerar ur hästvälfärdssynpunkt slumpvalda hästar och
deras utrustning samt pass med mera.
Inskrivningen – finns centralt på stallbacken och där jobbar oftast två personer som tar
bland annat emot strykningar, har hand om skoinformation, delar ut och tar emot
nummerbrickor och har kontakt med aktiva. De utför även alkotester på kuskar och
ryttare samt väger ryttare efter montélopp.
Provtagare – är ansvarig för den praktiska hanteringen av provtagningen av hästar och
håller till i ett provtagningsstall tillsammans med veterinären. Varje travdag tas det
dopingprov på flertalet hästar, främst genom urinprov, annars blodprov.
Spelombudet – Det går at spela på travtävlingar och varje travbana fungerar som ett
spelombud, liksom lokala Ica kan vara. På publikplatsen på en travbana finns en spelhall
och Travrestaurang där spelterminaler med personal finns. Spelet är digitaliserat hos
atg.se så du behöver inte spela i terminal utan det fungerar lika bra i mobilen.
Spelvärd – Hjälper besökare på travbanan med spel, digitalt och i terminal.
Entrén – Personalen i entrén tar emot publiken, hälsar välkommen, tar betalt och
ansvarar för kassan.
Tekniker – har hand om tekniken på anläggningen under tävlingsdagen och hjälper till
att lösa teknikstrul. Det är mycket teknik som ska fungera på en travbana.
Tv-studion – från tv-studion sköts travbanan interna tv och kameror som filmar loppen.
Intervjuer och allt runtomkring med ljud o.s.v. ansvarar de också för. Det ligger även på
tv-studio att lägga ut lopp på youtube, kanske sända live på facebook och arbeta med
modern teknik.

Målkameran – En person ansvarar för kameran som filmar ordningsföljden i mål och
sitter tillsammans med måldomarnämnden i tornet på banan vid mållinjen.
Resultatskrivning – En person skriver resultat i samråd med måldomarnämnden i
travsportens sportsystem. Håller också till i måldomartornet under travdagen.
Värd – Tar hand om publiken och hjälper till med det som behövs och har ett
välkommande bemötande. Trevlig och hjälpsam helt enkelt.
Ledare på Travskolan, både enskilda tillfällen och terminskurser – Utbildar elever från
knattekurs till vuxenkurser. Håller i kortare tillfällen som vidareutvecklar tränare inom
travsport. allt från hästkunskap till träning och hovslageri.
Mentorskap – Vi söker tränare, A och B, som vill stötta andra aktiva tränare, kuskar,
uppfödare m.fl. framåt. Behovet finns främst hos de yngre och orutinerade men även
hos de som hållit på längre vill ha lite råd och bollplank.
Coachar nya licensinnehavare – hjälper till att få nya licensinnehavare att känna att de
har koll på läget och att de finns där när stöd behövs. Både tränare och kuskar.
Speaker – pratar i högtalarsystemet och meddelar resultat och odds efter varje lopp och
ger även annan information till publiken samt de aktiva under tävlingsdagen.
Referent – refererar alla lopp med upplysningar om hästarnas positioner, rörelser i fältet
och kilometertider.

