
 

Information ang utnämning av årets pristagare samt ponnygala. 

SPTF hade en förhoppning att vi tillsammans med ST 2014 skulle arrangera en gemensam tillställning 

där vi prisade våra ungdomar och deras ponnyer. Detta blev dock inte verklighet då avdelningen 

”Utbildning och näring” hos ST, själva, utan samverkan med SPTF, utsåg pristagare i kategorierna 

årets kusk, ryttare och årets ponny (A+B).  Vår förhoppning är nu att inför kommande år kunna 

komma fram till ett gemensamt koncept som både SPTF och ST kan ställa sig bakom och därmed 

gemensamt uppmärksamma våra ponnytravungdomars prestationer för den gångna säsongen. 

Vid styrelsemötet 140116 beslutade därför styrelsen att inte genomföra 2014 års ponnytravgala 

traditionsenligt som tidigare. Det kommer i år inte att vara någon gemensam middag och 

prisutdelning mm på lördagskvällen. Skälet till detta är att ST nu redan utsett årets pristagare i 

kategorierna årets kusk, ryttare och årets ponny, vilka kommer att prisas vid V75 tävlingarna på 

Solvalla den 8 februari.  Detta innebär att SPTF inte ansåg sig kunna prisa dessa kategorier och då 

genomföra en traditionell gala då de tyngsta priserna redan är utdelade. Styrelsen vill dock 

poängtera att den ser positivt på initiativet, och har heller inga åsikter om de utsedda pristagarna, 

men att det kunde ha genomförts i samförstånd 

 

SPTF har med anledning av detta nu kommit fram till att endast utse årets 3, 4 och 5 åringar i varje 

kategori. Vidare kommer Rungeboholms vandringspris samt Bruntes vandringpris att delas ut till den 

av styrelsen utsedda bästa godkända hingst i kat A resp kat B. SPTF kommer även att vid detta tillfälle 

dela ut priset till 2013 års bästa ponnytravklubb. 

Årets pristagare kommer att inbjudas till SPTF:s årsmöte 23 mars för att där i en egen ceremoni 

motta årets priser. 

Någon nätröstning kommer inte att ske, utan SPTF:s styrelse kommer enhälligt att utse 2013 års 

pristagare. 
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