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Från klubbarna deltog följande

Axevall Ponnytravklubb APTK

Bergsåker Ponnytravklubb BPK Anette Buhlér

Bollnäs Ponntravklubb BPTK Jerker Klang

Dala Ponnytravklubb DPK Camilla Johansson

Dannero Ponnytravklubb DPTK Natalie Forsman

Eskilstuna Ponnytravklubb EPS Bea Jacobsson

Gotlands Russtravklubb GRTK Anna Axelsson, Ulrika Jernberg

Gävle Ponnytravklubb GPTK Annelie Åhlander,Stefan Hammarstedt

Hagmyrens Ponnytravklubb HPTK Elisabeth Eldh, Thelma Eldh

Halmstads Ponnytravklubb HPTS Susanna Carlsson

Jönköping/Vaggeryds Ponnytravare JVP återbud p.g.a sjukdom

Kalmar Ponnytravare KPT Malin Borg, Morgan Svensson

Mantorps Ponnytravklubb MPTK Therese Haapalainen

Norrbottens Ponnytravsällskap NPTS Minna Tallgren

Rättviks Ungdomstravklubb RUT

Skellefte Ponnytravklubb SKPTK Peter Wikström

Skånes Ponnytravklubb SPTK Roland Olsson

Solängets Ponntravklubb SPK Ulf Söderkvist

Stockholms Ponnytravsällskap SPTS Ingrid Lundin

Tingsryds Rid&Körklubb TIRK Pia Anderzon

Tomelilla Ponnytravklubb TPTK Micke Johansson

Umåker Stall 10 B
STALL
10B Linnéa Lundgren

Värmlands Ponnytravsällskap VPTS Karin Sundin

Åby Ponnytravklubb ÅPTK Anna Köhlin, Dennis Olsson
Örebro Lindesbergs
Ponnytravsällskap ÖLPTS återbud p.g.a sjukdom

Östanåkra Ponnytravare ÖVP Lisbeth Nilsson-Borg, Gunnel Nordahl

Östersunds Ponnytravklubb ÖPTK Annelie Melin

SPTF styrelse SPTF Arne Florqvist

SPTF styrelse SPTF Carola Huberg-Guldhag

SPTF styrelse SPTF Micke Johansson

SPTF styrelse SPTF Thomas Ljungman

SPTF styrelse SPTF Anette Buhlér

Arne Florqvist började mötet med att hälsa alla välkomna och gå igenom lite mötesetik.

Klubbarnas erfarenheter från genomförda tävlingar samt omdöme angående samverkan med
sällskap och travskola.

Bergsåker
Tycker det flyter på bra och engagemanget är gott. Samarbetet med sällskapet flyter på.

Bollnäs
Ung klubb med få engagerade. Fokuserar på medlemsbiten. Bra samarbete med travskolan och
bra stöd från sällskapet.



Dalarna
Bra samarbete med sällskapet och travskolan.

Dannero
Bra samarbete med travskolan. Problem med sällskapet men jobbar på en samarbetsform.

Eskilstuna
Gott samarbete med sällskapet och travskolan. Bra med anmälningar 2014 (bra proppar)

Gotland
Bra säsong. Svårt med divisionssystemet då det är mest inhemska hästar. Kontakten med
sällskapet är bra men behöver jobba på kontakten med travskolan.

Gävle
Bra samarbete med sällskapet men behöver jobba på samarbetet med travskolan.

Hagmyren
Bra! Är ganska bra samarbete med sällskapet, sämre med travskolan behöver jobbas på.

Halmstad
Bra samarbete med sällskapet. Travskolan och klubben jobbar bra ihop. Det har blivit ett naturligt
steg att gå vidare till klubben efter genomförda kurser.

Kalmar
Fortsatt gott samarbete med sällskapet och travskolan. Gör mycket ihop.

Mantorp
Samarbetet med sällskapet är bra. Dock svårt att få nya kuskar. Har även tappat många kat. A-
lopp vilket är ett stort problem.

Norrbotten
Funkar bra i det stora hela. Rädd att det verkar som de tappar lite kuskar. Behöver jobba lite
hårdare på rekrytering.

Rättvik
Deltog ej

Skellefteå
Poängterar vikten av rätta propositioner då anmälningarna är för få.

Skånes Ponnytravklubb
Tävlingsbiten är hyfsad men för lite och för utspridda tävlingstillfällen. Funkar bra med sällskapet
men inte så bra med travskolan. Jobbar dock på det.

Stockholm
Fungerat bra och ett bra samarbete med sällskapet. Jobbar på samarbetet med travskolan.

Tingsryd
Inget samarbete med travskolan. Med sällskapet funkar det bra. Klubben hjälper till vid
licenskursen dock.

Tomelilla
Färre starter. Hyfsat samarbete med sällskapet. Ska bli bättre nu med en ny vd på Jägersro.
Dubbeltrav som flöt på bra.

Umeå
Funkar kanon! Allt är inbakat i varandra.



Värmland
Fungerat bra och vi har ett bra samarbete med sällskapen och travskolorna. En ungdomssektion är
uppstartad inom klubben. Vill ha ytterligare en travdag på Arvika.

Åby
Mycket bra samarbete med sällskapet. Vid licenskursen hjälper befintliga kuskar till med tips. SRG
har ansvaret för travskolan och är dalande i verksamhet. Vill ha mer utspritt av tävlingsdagarna.

Östanåkra
Bra samarbete med sällskapet. Ingen egen travskola men har kört licenskursen. Dåligt med
anmälningar.

Östersund
Bra på sportsidan. Ok samarbete med sällskapet och travskolan. Haft egen travdag på Ovalla.

Sammanfattning: Mycket bra samarbete med sällskapen. När det gäller travskolorna funkar det ok
på de flesta håll men på några håll är det mindre bra. Detta är något som vi alla behöver jobba på.

*********************

ST -Rickard Sjöberg

Rickard föredrar om målsättningen för ponnytravet inom ST. ST och sällskapen jobbar hårt för att
utveckla ponnytravet framåt. Rickard fortsätter med att redovisa statistik. Stora travet minskar
drastiskt. Ponnytravet har också gått bakåt till och med 2013 men pekar försiktigt uppåt första
halvåret 2014.

Rickard uppmanar de klubbar som önskar en speciell tävlingsdag/helg att meddela Rickard om
detta redan nu.

Montén är en ständigt återkommande fråga. Aktiva ryttare har minskat med 25%. Eskilstuna ser ett
problem att fylla loppen. Rickard tror att siffrorna kommer ändras med tiden. Montén inom både
stora travet och ponnytravet behöver en rejäl ansiktslyftning.

Arne föredrog lite om SPTFs arbete med montén. Tomas Ljungman yttrade sin synpunkt om
montén och att vi måste komma framåt och inte reglera bort montén.

Rickard fortsätter om vad som händer 2015. Det blir samma antal tävlingsdagar i stort. Det är
hittills en reglementsändring på gång: 6-veckorsregeln vid handicaplopp tas bort.

Kompletteringslopp som komplement till kvallopp för att minska kostnaderna för klubbarna.

Arne föredrar SPTFs arbetssätt och mål, nämner också den nya Mål & Arbetsplanen som Anette
Buhler och styrelsen tagit fram. Arne fortsätter att föredra vad som hänt inom SPTF under året.

Vad ponnytravet ska tillföra i STs nya incitationsmodell är rekrytering vilket kommer generera en
peng/aktiv ny kusk till sällskapen och ungdomsverksamheten.

Arne nämner också Ponnytravkommitténs arbete.

Avelsbiten är också något som är dalande. Detta gör att vi måste ha diskussion med
avelsförbunden för att främja ponnytravet. Eskilstuna undrar om uppfödarpremier inom ponnytravet
kan vara aktuellt. Detta ligger i SPTF's arbetsplan sedan en tid tillbaka.

Engagemanget vid tävlingsdagar behöver snäppas upp vid vissa klubbar på tävlingsdagarna.
Understarters är ett av uppdragen man behöver hjälpa till med. Viktigt är att understarters är
utbildade och vet vad som gäller.

Attityden mot ponnytravet från ST-personal på tävlingsdagarna är väldigt skiftande.



Eskilstuna undrar om loppordningen och önskar att ponnylopp ingår i den ordinarie loppordningen.
Detta påverkas dock av spelet så därav att loppen blir t.ex Lopp 21

Spel på ponnylopp diskuterades.

Anmälningsavgiften är inte relevant i jämförelse med prispengarna, något som måste tas upp med
ST. Boxhyran är en annan sak.

Något som också nämndes är att tid till start efter defilering. Detta är något som är olika på
banorna.

Rickard jobbar på att få in ponnytravet i STs egna system.

Sociala medier - Arne nämnde de diskussioner ang. propparna som förs på sociala medier. Inkom
med konstruktiv kritik och förslag till konkreta lösningar istället för att start diskussioner som
lavinartat slutar i kaos. Klubbarna använder allt för sällan sina möjligheter att påverka propparna
själva via sitt sällskaps sportchef.

Regionala sportchefer kommer tillsättas inom ST och de kommer ha hand om propparna.
Klubbarna uppmanas att föra en tät dialog med dessa för att kunna påverka propparna så de
passar bättre på lokal/regional nivå.

Vissa tycker också att divisionsloppen är för statiska och man ser att vissa hästar glöms bort.
Förslaget är färre antal divisionslopp/dag. Nollhästarna får inte heller glömmas bort. Det bör också
varieras med divisionspropparna så de passar den breda skalan bättre. EPS föreslår att man
ändrar fördelningen till t.ex 40% pengahandicap och resten till övriga lopp. Rickard nämner i
diskussionen att propparna skickas ut till klubbarna regelbundet och därefter har man 10 dgr på sig
att inkomma med förslag till förändringar.

Rickard uppmanar alla att läsa Bengt Westergrens krönika som finns att läsas på Ponnytrav i
Fokus.

Thomas Ljungman uppmanar att klubbtillhörigheten är viktig och nämner att det är ett stort antal
kuskar som inte har någon klubbtillhörighet. ST har en lösning på detta genom nytt sätt att förnya
sin licens på. Vi ser fram emot en presentation av detta.

Halmstad lyfter frågan om lika bedömning av regelbrott på olika banor och poängterar vikten av att
alla bedöms lika. Detta är något som Rickard får ta med sig till ST för diskussion.

Motionsförfarandet diskuterades och EPS vill att motioner ska gås igenom på årsmötet
Arne svarade att detta regleras av SPTF:s stadgar.

Arne sammanfattade dagen och avslutade mötet.

Vid pennan
Mike Johansson



SVENSK TRAVSPORTS MÅLSÄTTNING 
FÖR PONNYTRAVET ÄR: 
 
• Att skapa intresse för travsport bland barn och ungdomar. 

 
• Att ge barn och ungdomar ett meningsfullt fritidsintresse. 

 
• Att bidra till en sund och djurvänlig behandling av ponny och övriga hästar. 

 
• Att utbilda och fortbilda barn och ungdomar för ett tryggt och säkert utövande 

av travsport. 
 

• Att trygga den framtida rekryteringen så att vi blir fler i travsporten. 
 

• I ponnytravet jobbar vi för jämställdhet och rättvisa, har en positiv attityd 
samt nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar. Tonen mot varandra 
ska vara respektfull såväl i möten irl som i sociala medier  
och andra kommunikationsformer. 
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Vad har hänt 2014? 
• Bättre spridning av tävlingsdagar 
• Fler delade lopp p.g.a. många anmälda 
• Fler tvångsstrukna 
• Större koncentration till vissa dagar 
• Fler autolopp 
• Aktiva ponnytravklubbar lockar startande 
• Monté kat A på oförändrad nivå 
• Monté kat B minskar  
• Antalet aktiva ryttare -25% 
 
Propositioner 2014 
• Prispoäng 50% 
• Rekordhandicap 25% 
• Specialar’n 23% 
• Övriga 2%  

 
 



Vad händer 2015? 
Förutsatt att ekonomin tillåter – ingen budget klar ännu 
 
• Oförändrat antal hela tävlingsdagar 
• I stort sett fritt för banorna att köra ponnylopp i samband med 

travtävlingar 
• Tävlingsdagsplanering klar före årsskiftet 

 
Reglementsändringar 
• Inga större ändringar i stora travet 
Ponnytrav 
• Sexveckorsregeln och halvradsstopp tas bort i handicaplopp 
• Kompletteringslopp som komplement till kvallopp 
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SPTF:S 

mästerskapssponsor 2014 
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Välkomna till 

Ordförandekonferensen 

4 oktober 2014 



 

Syfte: 
Att gemensamt analysera 

säsongen 2014 och i positiv 

anda hitta flera konstruktiva 

lösningar för en fortsatt 

utveckling av ponnytravet. 
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Mål: 
Vidmakthålla och vidareutveckla 

vårt ponnytrav som den 

meningsfulla fritidssysselsättning 

för våra barn och ungdomar, samt 

fortsätta utgöra den betydelsefulla 

rekryteringsbas inom Svensk 

Travsport som den är ! 

Arne Florqvist 2013-09-21 



  

 11.00-11.15  Inledning och presentation av deltagare 

 11.15-12.30   Genomgång av vad som hänt 2014 
                       Info från Er klubbar (hur har det fungerat under året, planer idéer mm) 
                       Info från ST (statistik mm,) 
                       Info från SPTF ( info från möten inom bas, ponnytravets del i banornas  
  uppdrag mm ) (SPTF:s mål & arbetsplan 2017) 
12.30-12.45  Kaffepaus (fixas på resp ställe) 

 12.45-14.00   Vad behöver vi förändra/lägga till mm inför 2015                                     

 14.00             Avslutning, summering  

 

 Obs! detta är c:a tider. 

 

  

  

Agenda 
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Information från 

Klubbarna 
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Ponnysportchef Rikard Sjöberg 
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Information från 
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§ 1 Ändamål 

  

 SPTF har till ändamål att verka för ponnytravets utbredande och 

 främjande i Sverige samt bevaka och tillvarata ponnytravets intressen 

 inom Svensk Travsport. 

 

 Sina syften skall SPTF uppnå genom att 

 - sprida kännedom om och förståelse för ponnytravet 

 - stödja och främja ponnytravet genom att delta i utarbetande av 

  regler och tillämpningar för tävlingar 

 - aktivera medlemmarna till deltagande i studie- och 

  klubbverksamhet 

 - samarbeta med övriga hästportorganisationer i Sverige 

 - samarbeta med övriga ponnytravorganisationer inom Norden och 

  övriga Europa. 

 - främja djurskydds- och djurhälsovårdsintressen 

 - i samarbete med Svenska Ponnyavelsförbundet tillvarata och 

  utveckla det inom landet befintliga, för ponnytravet värdefulla 

  hästmaterialet 
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Vi skall skapa: 

 

•ett ponnytrav där de flesta har möjlighet att delta utifrån sina 

egna förutsättningar och ambitioner 

•ett ponnytrav där deltagandet kan ske på flera nivåer 

•ett ponnytrav som utgör en möjlighet till en meningsfull  

fritidssysselsättning för barn, ungdomar och äldre. 

•ett ponnytrav där glädje, ödmjukhet och tillförsikt präglar 

deltagandet 

•ett ponnytrav där rättvisa, sportsmannaskap och kamratskap är 

en ledstjärna 

•ett ponnytrav som utvecklas i tiden och finner optimala 

samarbetsformer med övriga hästsportsorganisationer 

•ett ponnytrav för framtiden 
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SPTF skall arbeta för att……. 

 

- ponnytravet skall bli fullt accepterat som sport. 

- de olika intressenterna i sporten, så att deras intressen ger en positiv utveckling 

 av ponnytravet. 

- få en tydligare knytning till ST 

- information från förbundet genom tidning, hemsida, protokoll och övriga utskick 

 sker på ett sådant sätt att ryktesspridning och felaktig bild av vad som 

 beslutats förhindras 

- utbildningsmaterial för kuskarna hålls uppdaterade mot tävlingsreglementet  

 så att utbildningsmaterialet är ett fullgott dokument avseende de 

 viktigaste reglerna 
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SPTF skall arbeta för att……. 

 

- få en långsiktigare beslutshandläggning, och att de aktiva skall kunna känna  

 en trygghet i vilka regler som gäller 

- få ett anmälningssystem som är neutralt så att sporten inte skall få påhopp om 

 orättvisa fördelar för de som tar emot anmälningar och för att 

 rationalisera det ideella arbetet 

- få en säsongsplanering som är lättarbetad för alla inblandade och som ger 

 största möjligheterna till ett maximalt tävlande för de aktiva 

- propositionerna varieras och utformas så att de ger så många som möjligt en 

 möjlighet att tävla 

- stärka intresset för totolopp i kat B för att på så sätt få ungdomarna att stanna 

 kvar längre i ponnytravet 

- de rena ponnytravdagarna skall drivas i ST /SPTF:s regi men att i totolopp 

 skall Travsällskapen och ST ha huvudansvaret att få ett intresse för 

 ponnytravet 



Styrelse 

Kansli Ung AU Sponsor 

Information 

Klubbkontakter 

Arne Anette Thomas 

Arne 

Peter 

Anette 

Carola 

Peter 

Alla 

Travarhälsan 

Carola 

Anette 

Ekonomi 

Sten 
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Arne Sten Peter Carola Micke Thomas Anette 

Ordf V.Ordf Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 

AU 
Mätning 
ST, förbunds- 
frågor 
Avel 
Bas 
PTK 
Info hemsida 

AU 
Bas 
Stadgefrågor 
Ekonomi 
PTK 

Priser 
Sponsorer 
Klubb-
travskola (S) 

Sekr 
Ungdomsråd 
Avel 
Klubb-
travskola (N) 
Travarhälsan 

AU 
PTK 
Bas 
Jubileums-
komitté 

Kansliansv 
Klubb. 
Medlemskontr. 
Jubileumskomitté 
Statistik 

Ungdomsråd 
Travarhälsan 
Tidningen 
UM 
Klubb-
travskola(M) 
Jubileums-
komitté 
 

Camilla Cajsa 

Ungd. rep Ungd.rep 

Ungdomsråd 
PTK (Suppl) 
Klubb-
travskola  

Ungdomsråd 
PTK (Suppl) 
Klubb-
travskola  
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5 Ungdomsverksamheten 
 

d. Ponnytravet som strategisk resurs 

  

Ansvaret för svenskt ponnytrav övergår från 2013 till Svensk Travsport . 

Svenska Ponnytravförbundet (SPTF) är som företrädare för landets 

ponnytravklubbar en basorganisation inom denna sektor. Svensk Travsport 

kommer bland annat att ansvara för propositionsskrivning, reglemente och 

tävlingsadministration. Ponnytravet kan på detta sätt utnyttja den 

administrativa och tekniska infrastruktur som finns inom Svensk Travsport. 

På så sätt skapas nya förutsättningar för ponnytravet.  

  

Ponnytravet kan bli en viktig framtida rekryteringsbas för unga aktiva i 

travsporten. Därför bör travsällskapen se denna verksamhet som en 

strategisk resurs och ge den förutsättningar att utvecklas optimalt efter de 

lokala förutsättningarna.  

  

HORISONT 2017 
STRATEGISKA VÄGVAL FÖR SVENSK TRAVSPORT 
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Ponnytravet är en betydelsefull och 
viktig del av Svensk Travsports 

rekryteringsbas! 
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Hur väl vi kommer att uppnå detta beror på….. 
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•  …..bryta ”gamla” traditioner och vara beredda på att möta nya 
utmaningar som vi ställs inför samt medverka till en utveckling av 
ponnytravet 
 

• …..ställa upp på de nya krav som ställs på oss som organisation(er) 
eller som enskild person  av omvärlden och andra aktörer på ”planen”, 
och samhället kring oss. 
 

• …..medverka i positiv anda till en global utvecklingen av ponnytravet  
 

• …..vara med och säkerställa samt skapa förutsättningar så att våra 
barn och ungdomar skall kunna tävla under rättvisa och professionella 
arrangemang utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar 
 

• ……aktivt och positivt öka vår del i samverkan över gränserna,  

 

•  …..tänka mer i ett större perspektiv och släppa in nytänkande i vår 

verksamhet 
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Ponnytravklubb 

Ordförande 
konferens 

sommar/höst 

Repskapsmöte, 
ungdomsting, 

höst 

Årsmöte vår 

Ponnytravklubb 
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Föreningsanslagen fördelas enligt 



• Styrelsen har arbetat med att ta fram en ny mål och arbetsplan 
för SPTF med anledning av den förändrade rollen inom vår 
verksamhet och Svensk travsport. Planen sträcker sig fram  
t.o.m. 2017 
 

 

• Denna plan har skickats ut till klubbarna för yttrande. 
 
 
 
Anette Buhlér 

Arne Florqvist 2014-10-04 



Antal informationsmöten mellan de olika basföreningarna  och ST 
med anledning av ST:s och ATG:s besvärliga ekonomiska läge. 
 

SPTF deltar som en av sju likvärdiga basföreningar i detta för att 
bevaka ponnytravets ställning och intresse i travfamiljen. 
 
Vid ett möte den 17 juni presenterades vad banornas uppdrag 
gick ut på……… 

 

 Tävling  tävlingsdagar, större event mm 

 Rekrytering  VI SKALL BLI FLER I TRAVSPORTEN 

 Samarbete  säkerställa kompetens, regionsportchef 

 Anläggning  samtliga stallar godkända, 1300 boxar ej 
   gkd 
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BANORNAS UPPDRAG 10 JUNI 

AKTIVA SOM GÖR DEBUT 

ELLER GÖR COMEBACK 
 

För varje ny eller återkommande aktiv får hemmabanan: 

+ 10 000 kronor (26 år och äldre) 

+ 15 000 kronor (25 år och yngre) 

4 mkr 

 

Exklusive ponnytravet ! ? 



BANORNAS UPPDRAG 10 JUNI 

AKTIVA SOM GÖR DEBUT 

ELLER GÖR COMEBACK 
 

För varje ny eller återkommande aktiv får hemmabanan: 

+ 10 000 kronor (26 år och äldre) 

+ 15 000 kronor (25 år och yngre) 

4 mkr 

 

Skrivelse från SPTF till förtroenderådet ! 



 Utdrag ur protokoll förtroenderådet 5:e sept 2014 
 

 e) Ponnytravet i nya incitamentsmodellen (SPTF)  
 

 Arne Florqvist redogjorde för ponnytravets stora betydelse för 
rekrytering och ifrågasatte beslutet att tills vidare exkludera 
ponnytravet från incitamentsmodellen 2015 (återkommande 
eller nya aktiva), vilket sänder en felaktig signal till banorna.  
 
SPTF yrkar att ponnytravet omfattas av incitamentet.  
 

 Förtroenderådet ställde sig bakom förslaget.  
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• Möten inom ponnytravkommittén (PTK)  

 
24 maj, 3 sept, (kommande möte 2 dec) 
 

• Regler för kval/idealtid/bygdetravlopp 

• Tvångsprispoäng Norge/Danmark 

• Hederspriser Kat A 

• Utbildningsfrågor 

• Nordiskt Mästerskap 

• Propositioner (möjlighet att påverka från klubbarna) 

• Reglementet 2015 

• Kvalbestämmelser 

• Årets utmärkelser 

• Banornas olika nivå på engagemang vid ponnylopp/tävlingar 

• mm 
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• Möte med representanter från ST,  8 aug 

• Nordisk samarbetskommitté ( likrikta ponnytravet inom i första hand 
norden) 
 

• Statistik fram till 31/7 
 

• Redovisning av tävlingssäsongen fram till 31/7 2014 
Proppar prispoäng 50%,rekord 25%,specialar´n 23%,övriga 2% 
Starter 5160, helårsbasis c:a 9900 
Antal aktiv  634 st som kört/ridit lopp (vänt uppåt) 

 

• Monté 
Monté kat. A är oförändrad 
Monté kat. B minskar 
Antalet aktiva ryttare -25% 
 

• Regler och deras efterlevnad 
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4/10  Ordförandekonferens med deltagande från ST 

27/10  Möte med ungdomsrepresentanterna i ST:s styrelse 

27/10  Möte med avd Utbildning/näring på ST 

29/10  Styrelsemöte med förberedelse för repskap, U-ting 

28-29/11  Styrelsemöte, repskapsmöte och ungdomsting.  

  Quality Airport Hotel Arlanda 

2/12  Möte inom PTK 

 

För övrigt en hel del kontakter mellan basföreningarna och deltagande i 

olika typer av möten. Löpande arbete inför säsongen 2015 och vårt 

jubileumsår. Som Ni alla kommer att märka av på något sätt.  
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 Punkter jag uppfattat att Ni klubbar önskar diskutera under dagen. 
  

 Brist på uppmärksamhet av ponnyerna vid tävlingar tillsammans med ordinarie trav.  
Brist på engagemang. 

 Möjlighet klubben att påverka av propparnas utformning (ramloppen) 

 Anmälningssystemet ”Nya” 

 Boxavgifter 

 Understarters 

 Samma rutiner på alla banor avseende ” Vissa banor har efter provstart sagt 1 min till 
start? Andra säger inte 1 min-45sek-30sek-15sek, utan nu är alla samlade nu kör vi?” 

   

   

   

   

 

  

  

Agenda 
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