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Tjenare igen i sommarvärmen!

Härligt med sommarvärme och att vi nu i sommartider har så många bra och intressanta
tävlingar på G. Vi har nu avverkat en del högintressanta race under maj månad, inte minst i
mitt tycke största lopp, nämligen ELITLOPPET, Björn Goop och Timoko var ju outstanding
Vi i Värmland känner extra stolthet då Björn tillhör Färjestadstravet och att han i tidig
ungdom också körde ponnytrav. På tal om ponnytrav så kördes det två ponnylopp under
elitloppshelgen på Solvalla. Under lördagen avverkades loppet för kat A ponnyerna och det
blev finsk seger genom Pomona och Mats Havaulentho detta sedan Emmeros Fantasia/Hanna
A Odder och finskägda Golda Apache/Hannah Gustafsson diskats på upploppet för upprepad
galopp. Tiden för Pomona blev nya rekordet 2,08,3 över sprinterdistans 1609 m. På själva
elitloppssöndagen fick vi som var på plats uppleva en härlig ponnytravduell. Ponnyloppet som
då kördes höll hög klass. När startbilen så släppte fältet på bortre långsidan tog Rasmiz Raid
resolut hand om ledningen följd av Ernst Ronaldo, Fantom och järnladyn Thyra Tyrann.
Camilla Ingerstad hade på förhand riktat in sig på att låta de andra dra i hårt tempo för att
sedan försöka sätta in stöten när så kändes bäst. Denna taktik lyckades Camilla med och när
man gick ut på bortre långsida hade Camilla och Thyra bara Ernst Ronaldo och Fantom strax
före sig sedan Rasmuz Raid galopperat bort sig dryga 900 m kvar av loppet. Innan ingången
till sista sväng hade Thyra satt i stöten och kommit upp jämnsides med Ernst Ronaldo följd av
en gått gåendes Fantom. In på upploppet speddade Thyra och Camilla lätt ned Ernst Ronaldo
och vann med 3,5 längd före en bra avslutande Fantom med Vickie Johansson i jollen och
med Ernst Ronaldo på 3:e platsen. Alla 3 gick under 1.40. Ett mycket bra ponnylopp och fin
reklam för vår ponnytravssport. I segerinterjuven bjöd Camilla Ingerstad på en riktigt
glädjeshow, då hon med tårar, skratt och äkta glädje bjöd på sig själv av högsta nivå. Det är
helt rättvist att hon i.o.m detta utsågs till veckans glädjespridare av killarna i travtvstudion. Vi
från SPTF håller fullständigt med om detta.

För övrigt har nu tävlingarna kommit igång rätt bra och det har vad vi uppfattar varit ganska
bra anmält i de flesta loppen. Vi kommer som jag sagt tidigare att riktigt analysera årets
utseende på proppositionerna efter årets tävlingar. Vi kommer nu framöver i juni månad att
möta dels representanter från avdelningen ”utbildning och näring” hos ST och tillsammans
med dem diskutera bl.a. utformningen av licenskraven och då främst med avseende på
möjligheten att behålla/få tillbaka licensen efter uppehåll. Vidare kommer vi att möta
ungdomsrepresentanterna i ST:s styrelse Rebecka Person och Johan Biderman för att
informera dem om SPTF:s och framförallt klubbarnas betydelsefulla arbete med nyrekrytering
av intresserade till travets underbara värld.

Vill påminna ER alla om att SPTF och ST har nolltolerans mot mobbning och trakaserier mot
aktiva, funktionärer och övriga inom travsporten. ST och SPTF kommer nu att ta till
nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemen där sådana finns/uppstår.



Vill avsluta denna gång med att återigen påtala att det nya handikappsystemet måste få sin tid
att etablera sig. Att några kommer i kläm är ofrånkomligt och det är lika oberoende på vilket
system som ponnyerna handikappas efter. Ge det den tid det behöver och gör Ert bästa för att
det skall bli så bra som möjligt genom att anmäla till loppen. Framtiden får sedan utvisa om
det var fel eller inte, men hav tålamod och ödmjukhet!
Jag garanterar Er att det inte görs för att djävlas med Er aktiva utan för att säkerställa och
vidareutveckla ponnytravet och aveln av ponnytravare inom Svensk Travsport inför
framtiden.

Jag garanterar Er också att vi i styrelsen alltid har ponnytravet bästa och dess utveckling
framför våra ögon då vi deltar i olika forum och fattar beslut med påverkan för ponnytravet.
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