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Tema: Utrustning

M ichael Halvarsson, säker-
hetschef på Svensk Trav-
sport, säger att våren 
och sommaren som pas-

serade var en ganska bedrövlig tid ur 
olycks- och skadesynpunkt. Och han 

Sulkyn och 
säkerheten

Text: 

Beata Hansson

travhasten@asvt.se

Fortare, tuffare och tightare. Så ser det ut på travbanorn a 
idag. Snabbare hästar. Bättre underlag. duktigare 
m änniskor omkring tävlingsekipagen. Men hur är det 
med säkerheten? Och utrustningen? 

Utrustningsfrågor hanteras av Svensk Travsports veterinäravdelning. Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75
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tror att mycket har att göra med hur 
utrustningen hanteras. 

– Det är tråkigt att många aktiva inte 
sköter sin utrustning.  Det är k anske en 
kombination av brist på kunskap, tid 
eller pengar. Det vi har sett mycket av 
under den senaste säsongen är skalmar 

som har gått s önder under defilering 
eller på tävlingsbanan. Skalmarna 
har ofta varit gamla och ruttna och 
ö vermålade så att man har kapslat 
in rötan i träet. Eller så har de varit 
lagade med silvertejp. Och fortfarande 
ser man sulkys som ”modifierats” till 
Quick-hitch-kopplingar, skalmar för 
den gamla sorten med remmar som 
byggts och borrats om till snabb-
kopplingar. Sådana modifieringar skall 
göras av auktoriserad reparatör eller 
återförsäljare.

Hårdare krav
Det finns säkert 50 olika sulky-
modeller ute på banorna idag. Och 
kvalitén varierar stort. Att praxis 
kring hur man tar hand om sin sulky 
är så skiftande och att många av de 
t räskalmar han ser är dåligt skötta, ser 
Michael självfallet som oroande. Det 
skapar inte bara livsfara för hästen 
och dess kusk utan även för de andra i 
l oppet. Inte sällan handlar det om löst 
hängande delar som hakar i en annan 
sulky. 

Svensk Travsports veterinär-
avdelning hanterar utrustningsfrågor. 
I s amråd med centralorganisationerna 
i de andra nordiska länderna har de 

arbetat fram en lista över utrustning 
som är tillåten i våra svenska, finska, 
danska och norska travlopp. 

– Vi tillämpar hårdare djurskydds-
krav idag. Sedan två år tillbaka 
k ontrollerar vi ihåligheter i gafflar. De 
får vara maximalt 60 millimeter för 
att förhindra att hovar fastnar. Och går 
det så illa att sulkyn slits av hästen, är 
det i alla fall bättre för hästen än att 
den fastnar i något av sin egen eller 
någon annans utrustning.

brister medför böter
Michael vill ändå inte överdriva 
s kadornas omfattning under loppen. 
I det stora hela är inte travsporten en 
särskilt olycksdrabbad sport, anser han. 
Han berättar att han ser en m indre 
kärna av de som är mest aktiva som 
har ett mycket bra säkerhetstänk. Men 
bland amatörerna skulle omtanken om 
seldonen kunna vara bättre på många 
håll. Man kanske inte alltid tänker 
på att det faktiskt går mycket fortare 
idag?

Han berättar att under den säsong 
som passerat har måldomarna börjat 
dela ut kraftiga böter till kuskar och 
tränare för bristfällig utrustning. Och 
det har visat sig vara en effektiv medi-

Sulkysäkerhet

Alla tävlingsvagnar som säljs i 
Sverige är testade och godkända.  
Testerna sker i det nordiska 
testcentret i det finska Ypäjä. 
det finska travförbundet H ippos 
har investerat stora pengar i 
t estanläggningen.  
Vid testerna används rullband i 
gummi, så kallad treadmill, med 
påmonterade hinder på ytan 
som ska efterlikna banan med 
dess n aturliga förutsättningar 
med ojämnheter och gropar i 
u nderlaget. Skalmarna utsätts 
för vibrationer med hjälp av 
h ydrauliska pumpar. 

”Alla tävlingsvagnar som säljs i Sverige är 
testade och godkända”
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Många ser den kanske som en onödig 
tidsödande extrasyssla. Och ibland 
är det som skrivs helt enkelt oläsligt, 
berättar Michael. 

Så under sommaren har sulkykon-
trollanterna jobbat hårt på stallbacken 
med att föra ut ett större säkerhetstän-
kande till alla inblandade. Och det har 
handlat mycket om att söka av dåliga 
sulkys. Men man arbetar också preven-
tivt med hjälp av olycksstatistik. Är en 
sulky överrepresenterad i incidentrap-
porterna kontaktar man leverantören 
och kräver utredning eller åtgärd. 

Instruktionsfilm på webben
– Vi på Svensk Travsport tar säkerhets-
bristerna på stort allvar och har för-

cin, men allt detta skulle man slippa 
om alla tog ett större ansvar för sin 
utrustning innan tävling.

– Fast vi anser oss inte på långa vägar 
vara i mål med informerandet om 
utrustning och säkerhet ännu.

mörkertal
Av ungefär 100 000 starter per år 
skrivs det cirka trettio incident- och 
olycksrapporter.  Det kan handla om 
allt från att utrustning släpper, att man 
har krokat i varandra eller att skal-
marna har gått av. Tömmar kan brista, 
man blir påkörd, eller så kan det vara 
hästar som fastnar i varandra. 

Men ett mörkertal finns. Avrappor-
teringen funkar inte alltid som den ska. 

Godkända 
sulkys i Norden
– Tillåtna för användnin g 
och försäljning:
cHeVI: Evolution, Kombi, One, 
One X, Safer One, Reflex, Speed-
caster, Spider, Steel, Trio. cUSTOm: 
C.A.M., F.C.S., Greyhound, Flexure, 
Flexure L, Multicarbon, Multiflex, 
Speedster, Speedster F, Speedon, 
Wincen. ROYaL: Hawk, King, 
Puma III, Kentucky Light, Superlight. 
STaRT: Finn-Start FSP, Start FT 
T riplex, Start Master, Start Speed 
Spider, Start Vegas
Campbell, desperado, Equalizer, 
Gravströms, Hudik, Joyride, Master, 
No Kick, Quick Winner, RC‐6000, 
Sprinter, Sulkett, T‐Cart Langvogn, 
Tomahawk, Tru Trak,Venator RPC

– Tillåtna för a nvändning, 
ej försäljning:
Admiral, Aero Joyride, Astec, Black, 
Campbell, Challanger, Cobra, Crown, 
duke, Gigant, Golden S, HL‐Kärry 
Ja-Light, Jerald, Venator ETC., Jorky, 
Mustang, Super B, Volotech och 
Fortuna-Kärryt förutom Fortuna 
Golden J sulky 

Helt förbjudet att a nvända 
i travtävlingar:
Fortuna Golden J

Källa: Svensk Travsport

Köp en godkänd sulky 
och sköt om den väl, 
är kontentan av ST:s 
säkerhetschef Michael 
Halvarssons budskap till 
travsportens aktiva. 
Foto: Lars Jakobsson/
Kanal 75
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sökt informera via en checklista på vår 
hemsida. Där har vi punkt för punkt 
skrivit ner hur vi tycker man kan kon-
trollera sin sulky. Men det har inte rik-
tigt fallit i god jord. Kanske var den för 
svår att förstå. Så nu har vi på begäran 
tagit fram en film som vi lagt ut på vår 
hemsida, som kanske på ett mer lätt-
förståeligt och tydligt sätt ska visa folk 
hur man ganska enkelt kan gå tillväga 
för att undvika säkerhetsrisker i utrust-
ningen. Det visas bland annat hur man 
ser fuktskador, gör böjprov på skal-
marna, kontrollerar fästen och fotsteg, 
sits och hjul, avslutar Michael. 

Tema: Utrustning

UeT:s regler artikel II:

För tillträde till internationella och europeiska tävlingar 
måste sulkys uppfylla följande standardkrav:
• Maximal bredd: 1,65 m
• Hjul utrustade med skyddande skivor
• Två axlar
• Maximalt avstånd mellan gaffel och hjul: 6 cm
De sulkyer som används i tävling måste vara godkända i 
tränarens land 

Det finns mängder av olika 
sulkymodeller på marknaden idag. 
Foto: Adam Ström/Kanal 75




