
Årets hästar 2015



Årets 3-åring kat. A
De nominerade är...

Bill Mo

Wincent Wega

Little Mermaid

Vinnaren är...



Bill Mo
Segrare i Svenskt Ponnytravkriterium * Snabbaste 3-åring 

Näst segerrikaste 3-åring

Årets 3-åring kat. A - 2015



Årets 3-åring kat. B
De nominerade är...

L.A Knock Out

Vikas Rosty

Slätthans Fantasy

Vinnaren är...



L.A Knock Out
Segrare i Svenskt Ponnytravkriterium * Snabbaste 3-åring 

Segerrikaste 3-åring * Svenskt rekord för 3-åriga h/v

Årets 3-åring kat. B - 2015



Årets 4-åring kat. A
De nominerade är...

Månstorps Quatro

Wonderful Winnie

Sjöbrisens Dunder

Vinnaren är...



Månstorps Quatro
Segrare i Svenskt Ponnytravderby * Svenskt rekord  

Segerrikaste 4-åring * Snabbaste 4-åring

Årets 4-åring kat. A - 2015



Årets 4-åring kat. B
De nominerade är...

Come Clarity

Terminator C.C

Förgätmigej 

Vinnaren är...



Come Clarity
Segrare i Svenskt Ponnytravderby * Snabbaste 4-åring * Näst 

segerrikaste 4-åring * Svenskt rekord för 4-åriga ston

Årets 4-åring kat. B - 2015



Årets 5-åring kat. A
De nominerade är...

Hamras Neo

Scarlet

Månstorps Pagadee

Vinnaren är...



Månstorps Pagadee
Segrare i 5-Årsmästerskapet * 5-årsshettisen 

Segerrikaste 5-åring * Snabbaste 5-åring

Årets 5-åring kat. A - 2015



Årets 5-åring kat. B
De nominerade är...

Stjärn Scot

Vikas Ross

Tip Top 

Vinnaren är...



Tip Top
Segrare i 5-årsmästerskapet och 5-årsbaggen * Snabbaste 5-åring 

Näst segerrikaste 5-åring * Svenskt rekord för 5-åriga h/v. 

Årets 5-åring kat. B - 2015



Årets äldre hingst/valack kat. A

De nominerade är...

Golda Apache

Smedens General

Månstorps Opal

Vinnaren är...



Månstorps Opal
Segerrikast i landet med 18 segrar på 26 starter!

Årets äldre hingst/valack kat. A - 2015



Årets äldre hingst/valack kat. B

De nominerade är...

Fantom

Tuffing

Predor

Vinnaren är...



Fantom
Vinnare av SM * Vinnare av Elitloppet * Snabbaste h/v 2015

Årets äldre hingst/valack kat. B - 2015



Årets äldre sto kat. A
De nominerade är...

Emmeros Fantasia

Vanilj Mo

Emmeros Imponera

Vinnaren är...



Emmeros Imponera
Segrare i Guldstoet * Segrare i SM * Näst snabbast kat. A

Årets äldre sto kat. A - 2015



Årets äldre sto kat. B
De nominerade är...

Embla Tess

Thyra Tyrann

Katla

Vinnaren är...



Thyra Tyrann
Segerrikast i kat B * Vinnare av Guldstoet * Världsrekord

Årets äldre sto kat. B - 2015



Årets monté kat. A
De nominerade är...

Emmeros Dimma

Nova I

Gransjöns Kinder

Vinnaren är...



Gransjöns Kinder
Segrare i Monté-SM * Snabbast montéponny kat. A

Årets monté kat. A - 2015



Årets monté kat. B
De nominerade är...

Betsie

X Krut

Lolita Dar

Vinnaren är...



X Krut
* Segrare i Monté-SM * Vinst & segerrikast montéponny 2015 * 

 * Snabbast montéponny kat B *

Årets monté kat. B - 2015



Årets ponny kat. A
Med seger i sitt 
årgångslopp, segerrikast 
och snabbast i sin 
ålderskategori samt att 
det sattes ett snyggt 
svenskt rekord så går 
titeln Årets ponny kat. A 
2015 till...



Månstorps Quatro

Årets ponny kat. A - 2015



Årets ponny kat. B
Med seger i ett av de 
största loppen under årets 
största travhelg, seger i det 
klassiska loppet på russens 
hemmaplan och snabbast 
av hingstarna och 
valackerna under året så 
går titeln Årets ponny kat. B 
2015 till...



Fantom

Årets ponny kat. B - 2015



Rungeboholms Vandringspris
Vandringspriset 

tilldelas en 
godkänd hingst 
som under året 

tävlat med 
framstående 

resultat

Månstorps Quatro



Bruntes Vandringspris
Vandringspriset 

tilldelas en 
godkänd hingst 
som under året 

tävlat med 
framstående 

resultat

Fantom



Årets ponnytravklubb 2015
Klubben har genom sin verksamhet 
visat på stark framåtanda, entusiasm, 
klubbsammanhållning och samverkan 
med sällskap och travskola samt ett 
positivt bemötande på och utanför 
travovalen. Man har i sin verksamhet 
tagit fasta på de av förbundet 
prioriterade föreningsaktiviteter och 
arbetat utifrån lokala förutsättningar 
och den enskilde medlemmens 
önskemål och behov. 

Denna klubb har i konkurrens med 
andra nominerade klubbar utsetts till 
förbundets utmärkelse Årets 
Ponnytravklubb 2015.



Årets ponnytravklubb 2015

BPK
Bergsåkers PonnytravKlubb



Stipendium 2015
2015 års ungdomsstipendium på vardera 2500 sek, går till två tjejer som visat prov 
på kämparglöd, ödmjukhet och positiv inställning till ponnytravet och sina medaktiva.

Camilla har under flertalet år visat enorma kunskaper 
i sitt arbete med att träna och få ponnyhästarna att 
prestera toppresultat under lång tid. Hon har har 
trots sin sjukdom alltid visat glädje, respekt och 
positiv inställning till ponnytravet och till sina 
medaktiva. Camilla har därför erhållit Helen A 
Johanssons pris vid den stora Hästgalan 2014. Hon 
är med sin ödmjukhet, kunskap och vilja att hjälpa 
andra värdig att dela på SPTF:s ungdomsstipendium 
2015. Camilla erhåller även hon stipendiet att 
använda i sin fortsatta förkovran inom travet.

Camilla Ingerstad

Matilda har under åren från det att sjukdomen slog till 
kämpat med sin älskade ponny och aldrig gett upp sin 
dröm. Hon har visat styrka, mod och beslutsamhet som 
ingen annan. Hon har trots sitt handikapp deltagit i 
ponnylopp och skördat fina framgångar. Matilda har 
heller inte låtit sitt handikapp hindra henne till att 
fortsätta sin utbildning inom travet utan beslutat sig för 
att en dag delta i lopp med större hästar. Detta har hon 
nu genomfört och som första rullstolsburna person 
klarat sin licensutbildning och erhållit körlicens även för 
”stor häst”. Hon är en positiv och ödmjuk person och ett 
levande exempel på att allting är möjligt, bara man har 
en positiv inställning och kämpar. Det är därför med 
glädje som vi från SPTF ger Matilda en del av  
2015 års ungdomsstipendium.

Matilda Person



Tack till alla fotografer!
Tom Jönehag 
Stall Nysäter 

Carina Ainerud 
Familjen Lönner 

Fanny Henriksson 
Bea Jacobsson 

mfl. 


