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Kommentar från ordföranden

Ännu ett år med ponnytrav att lägga till handlingarna. Ett år fyllt som vanligt med positiva
och negativa saker. Till det negativa är att licenssiffrorna fortfarande gått ner något, dock med
en viss utplaning av kurvan mot förra året. Det som dock oroar mest är att
ponnyregistreringarna dalat så markant liksom fölregistreringarna. Det betäcks tydligen för
lite med ston och följaktligen föds det för lite föl. Kanske inte så konstigt då uppfödarna inte
blir av med sina avkommor och därför inte betäcker sina fölston i samma utsträckning som
tidigare år. En tröst i det hela kan kanske vara att det inte bara är vår organisation som har
negativa trender utan även övriga organisationer inom Svensk Travsport uppvisar samma sak.
Detta är naturligtvis inte bra och här måste det till en kraft satsning. Vi måste därför alla efter
bästa förmåga hjälpas åt att vända denna trend. Hur det skall gå till kan man diskutera i det
oändliga men det primära som jag ser det, är att vi ser positivt på vår verksamhet och att vi
arbetar målmedvetet bl.a. efter den handlings- och målplan som årsstämman beslutade om
2008 och slutar se så negativt på allt som händer och sker. Alla förändringar behöver inte var
fel och vi alla vill ju ha kvar vårt fina ponnytrav under så proffsiga och rättvisa former det
någonsin går.
För att skapa resurser för den så viktiga och nödvändiga nyrekryteringen har styrelsen arbetat
intensivt med projekt 2010 och då med delprojekt 1 och 5. Delprojekt 5 som handlar om
tävlingsadministrationen vid ponnytravtävlingar har av Svensk Travsports styrelse i slutet av
året fått tummen upp. Detta har medfört att Svensk Travsports sportavdelning och ungdoms-
utbildningsavdelningen beslutat att i slutet av 2010, början av 2011 gå ut med en annons om
tillsättandet av en projektledare/ponnysportchef som skall arbeta med detta.

Återigen har vi sett många utomordentliga prestationer på våra travbanor av såväl hästar som
kuskar/ryttare. Grattis till Er alla som deltagit i vår verksamhet och lycka till i framtiden med
Ert arbete och tävlande inom ponnytravet. Ponnytravet har ett gott rykte och står sig stark
inom Svensk Travsport tack vare Er.

Årets stora debatt har inom vår organisation handlat om montétävlandet och bedömningen av
harmoniska ekipage (ponny/ryttare). Styrelsen gav i uppdrag till en grupp att komma med ett
förslag till lösning hur detta skulle kunna bedömas. P.g.a. frågans komplexitet och att det
finns så många olika synpunkter på detta, beslutade styrelsen efter många diskussioner att
sänka maxvikten för ryttarna kat B från 65 kg till 60 kg och att samliga ryttare kat A och B
under 2011 skall genomgå en kontrollmätning av sin längd. Dessa uppgifter kommer sedan att
ligga till grund för eventuellt kommande regeländringar 2012.

SPTF har även under 2010 stimulerat klubbarna och de aktiva till att genomföra, och att delta
i våra olika mästerskapslopp, genom att betala ut arrangörsbidrag och resebidrag för
deltagande i dessa lopp. Detta har naturligtvis påverkat vår ekonomi för året, men med ett
idogt arbete från styrelsen, med att hålla våra kostnader på så låg nivå som möjligt, är vårt
resultat för året tillfredställande. Styrelsen avser att även försöka stimulera klubbarna under
2011.
Vidare har en Russerie genomförts under året. Denna serie har varit mycket uppskattad och
återkommer därför under 2011.

En annan mycket positiv händelse för ponnytravet globalt sett var genomförandet av
historiens första NM för kat B ponnyer med deltagare från de nordiska länderna Sverige,
Norge och Finland.



Detta historiska mästerskapslopp genomföras i Sverige på Solvalla. SPTS som på uppdrag av
SPTF stod som arrangör, gjorde detta med bravur. Tack SPTS! Segraren kom från vårt
grannland Norge i väster, med ett svenskt ekipage på andra platsen följt av ett finskt ekipage
på tredje platsen. Väl fördelat inom de deltagande länderna alltså. Nytt nordiskt möte kommer
att ske under våren 2011. SPTF kommer då att ta upp frågan även för kat A ponnyer.
Hoppas nu att detta mästerskapslopp kommit för att stanna då det på ett positivt sätt bidrar till
att stärka samverkan mellan de nordiska länderna.

Jag har nu under några år haft förtroendet och förmånen att arbeta i SPTF:s styrelse. Det
gångna året var mitt andra år som ordförande. Mitt uppdrag har i stort sett tagit all min lediga
tid i anspråk. Det har varit arbetsamt, krävande, men mycket stimulerande, roligt och givande.
Det jag tänker främst på är det mycket positiva och ödmjuka sätt som Svensk Travsport visar
oss i kontakten mellan dem och oss. Ett ömsesidigt ödmjukt förtroende för varandra och
varandras arbete som vi skapt under åren, medför att vi kan både ge och ta i våra
förhandlingar oss emellan.
Jag kan också konstatera att tiden för mångas ideella engagemang även i år inte alltid räckt till
p.g.a. alla andra måsten och åtaganden såsom familjeliv, egen tid, andra intressen mm och då
inte minst i vår egen styrelse. Vi måste därför inom förbundet och klubbarna jobba ännu
hårdare för att alla skall hjälpas åt med det ”lilla” som man kan, samt ta emot all den hjälp vi
kan få, stort som litet. Vi måste därför alla inom ponnytravet, med största ödmjukhet och
eftertanke fortsätta engagera oss i det globala arbetet för ponnytravets utveckling samt för
våra barn och ungdomars välbefinnande och fortsatta utveckling till bra idrottsutövare och
samhällsmedborgare.

Ha dä gött!
Arne Florqvist
Ordförande
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Ekonomisk rapport 2010

Svenska Ponnytravförbundet 2010

RESULTATRÄKNING 2010-01-01 - 2010-12-31

Inkomster

Medlemsavgifter 209 400,00
Kusk- och hästlic, hästreg 379 853,00
Bidrag STC 230 000,00
Övrigt 14 400,00
Sponsorförsäljning 52 500,00
Ränteintäkter 1 384,87

Summa intäkter 887 537,87

Utgifter
Löner och sociala
kostnader -145 687,00
Bidrag till småbanor -50 000,00
Möteskostnader -143 067,00
Resekostnader -107 888,50
Resekostnader klubbar -63 956,00
Hemsida -23 646,75
Lokalhyra -3 000,00
Licens- och
kontorsmaterial -302,00
Telefon och porto -14 491,80
Tävlingskostnader -258 104,00
Summa kostnader -810 143,05

Årets vinst 77 394,82

BALANSRÄKNING 2010-12-31

Tillgångar
Skulder och Eget
kapital

Postgiro 24 296,24 Leverantörsskulder -14 096,00
Skandiakonto 653 099,54 Upplupna kostnader -15 600,00
Skattekonto 10,00 Kortfristiga skulder -9 291,00
Kortfristiga fordringar 300,00 Balanserat resultat -561 323,96

Summa Tillgångar 677 705,78 Årets vinst -77 394,82

Sa Skulder och Eget kapital -677 705,78



Kommentar

Årets resultat blev en vinst på 77 000 kr.

Intäkterna blev nästan enligt budget, det som utmärker sig negativt är ponnyregistreringarna
som hamnade 33 000 under budgeterat, oroande. På plus sidan finner vi ägarskiften och
dressregistreringar. Differensen i intäkter mellan budget och verkligheten var c:a - 7 000 kr.

På utgiftssidan noteras löner och ersättning c:a 44 000 kr över budget, förklaras med att
styrelsen numera tar ut de arvoden som är berättigade. Å andra sidan sparades det in c:a 44
000 kr på mötes- och resekostnader. De två största besparingskostnaderna är utbildning och
utveckling, de tillsammans står för årets hela vinst. Den tänkta utbildningen blev av olika skäl
inte av. Utveckling är budgeterat under andra konton.

Utgifterna för mästerskapslopp och STC-lopp gick ungefär jämt upp med budget.

Vi tar med oss ett bra överskott in i 2011, men vi får inte slå oss till ro nya utmaningar väntar.
Dock känns det alltid tryggt med en stabil ekonomi.

Styrelsemöten

Under 2010 har SPTFs styrelse avhållit följande styrelsemöten:

14 januari
18 februari telefonmöte
26 mars
28 mars – konstituerande möte nya styrelsen
29 april
20 maj
17 juni telefonmöte
22 juli telefonmöte
19 augusti
20 september
21 oktober telefonmöte
19 november
16 december telefonmöte
28 december telefonmöte

Kansli

Svensk Travsport fortsätter att tillhandahålla en kanslitjänst för SPTF. Kostnaden för denna
ingår som ett bidrag till SPTF.
Eve Axelsson är vår kanslist och ingår i Svensk Travsports sportavdelning. Eve är anställd av
Svensk Travsport.
Svensk Travsports sportavdelning är tillika SPTF:s sportavdelning.
SPTF:s tävlingskommitté har varit länken mellan SPTF och Svensk Travsports sportavdelning
i sportfrågor.



Ponnytravet i framtiden

Det sedan länge efterfrågade måldokumentet för SPTF:s framtida verksamhetsinriktning, som
fastställdes vid förbundsstämman den 16 mars 2008, har varit det vägledande dokumentet i
vårt arbete under 2010. SPTF har med hjälp av detta dokument fått den vägledning och stöd
som styrelsen behöver i sitt arbete.

Mobbing

Tyvärr har vi även under 2010 drabbats av mobbingliknade inlägg i olika typer av media
främst internet. SPTF har tidigare tagit beslutet att vi ska agera med all kraft mot alla former
av mobbing och vi kommer att göra allt som står i vår makt att stävja detta. Det skrämmande i
år är att även vuxna tycks ha tappat konceptet i några fall. Detta är inga bra signaler till våra
barn och ungdomar. Detta accepter Vi inte inom SPTF.

Möten med Svensk Travsport

 Ett antal möten mellan SPTF och Svensk Travsports utbildnings och
ungdomsavdelning har hållits med anledning av STC:s krav där vi även i år försökt
förhandla om att kravet om prispengar till barn 12 år och yngre, kunde skjutas upp
ytterligare ett år. Detta var tyvärr inte förhandlingsbart utan börjar gälla 1 jan 2011.
Vi från SPTF uttryckte vår stora oro för framtiden då vi sett att tävlingsverksamheten
sliter hårt på krafterna ute i de lokala ponnytravklubbarna. Lösningen på detta
diskuterades utifrån den utredning som gjorts av Lars Göran Naucler. Efter det att
Svensk Travsports styrelse haft möte med representanter för sällskapens styrelser den
27/5, fick Svensk Travsport mandat att gå vidare med överläggningar med SPTF om
den framtida tävlingsstrukturen. Dock önskade man ytterligare information från
utbildnings- och ungdomsavdelningen. För att arbeta vidare i frågan diskuterades
huruvida en projektledare skulle rekryteras för att driva projektet och dess
genomförande.

 Svensk Travsport hade avsatt två dagar i november för träffa basorganisationerna för
att diskutera travets framtid i Sverige, glädjande nog fick vi från SPTF vara med.
Arne inledde med en kort historik om ponnytravets framväxt. Dagsläget är att det är
c:a 1200 ponnyer som tävlar. Kusklicenserna är styvt 1000 st. Det är i åldrarna 14 till
19 år som vi tappar flest utövare. Där var vi helt överens om att någon form av
stimulans måste sättas in. Vi från SPTF framförde förslaget om att 16-åringar på nytt
skulle få köra inom toton och främst då på Gotland eftersom 16-åringar får göra det
inom stortravet. Här möttes vi av mycket stort motstånd, det är problem som det är
med stortravet. Det finns all anledning att på nytt ta upp denna fråga framöver.
Annan sak som diskuterades var bättre integrering mellan travskolorna och
ponnytravklubbar.
Vi var överens om att Svensk Travsport har ett administrativt ansvar för att
ponnytravtävlingar skall kunna genomföras. Återigen diskuterades, att det skulle
finnas en ponnytravsportchef. Vi fick löftet att denna fråga skulle lyftas upp på Svensk
Travsport styrelses budgetmöte den 14/12. Om allt går som det är tänkt, så kan
tjänsten utannonseras mycket snabbt därefter, och arbete med ny tävlingsstruktur kan
starta.



Försäkringarna för våra licensinnehavare har även tecknats av ST vilket medförde att
de var dubbelförsäkrade. Detta har under året rättats till och försäkringsfrågor
handläggs numera av Göran Wahlman på Svensk Travsport som även står för
premiekostnaderna.

SPTF:s arkivfråga har diskuterats och medfört att Travmuseet i Årjäng numera sköter
detta åt SPTF.

 Verksamhets- utvecklingsbidrag
Av Svensk Travsport fick SPTF 2010 c:a 250 000 kr i verksamhets- och
utvecklingsbidrag.
Till detta kommer kostnaderna för analys av tagna dopningsprov inom ponnytravet i
runda tal c:a 200.000 kr.

 BAS
SPTF ingår sedan några år tillbaka i föreningen BAS. Denna ger ponnytravet
ytterligare legitimitet och möjlighet att vara med och påverka utvecklingen inom
svensk travsport.
Det är tack vare detta som vi fick möjlighet att delta i de förberedande diskussionerna
och framföra våra synpunkter till Svensk Travsports ledning inför budgetarbetet 2011.

Ungdomskommittén / ungdomstinget

Ungdomsutskottets uppgift är att ha kontakt med ungdomarna på våra banor och anordna
ungdomstinget där det erbjuds föreläsningar och diskussioner kring speciella teman samt att
diskutera andra viktiga frågor inom ponnytravet.

I november hölls ungdomstinget, en träff för klubbarnas representanter bland sina aktiva
ungdomar. Det var ca 30 st ungdomar som träffades en dag för att diskutera frågor inom
ponnytravet.

Årets ungdomsting upplevdes som mycket positivt av de flesta närvarande. Vid detta ting
valdes två representanter som kommer att delta i några styrelsemöten under 2011. Valda blev
Anna Axelsson från Gotland och Mikaela Sparrdal från Stockholm.

Licens/Utbildningskommittén

Under 2010 har SPTF inte ordnat med någon utbildning för klubbarna, vi har valt att ligga lite
lågt trots budgeterade pengar.

Tävlings- och funktionärskommittén

Sportsligt sett så har året innehållit många höjdpunkter. Nytt för året var Nordiska
Mästerskapet och Russerien som var mycket uppskattade. Vi kan konstatera att licensantalet
minskat något under 2010. Trots detta har antalet lopp och antalet startande ponnyer varit i
stort sett lika med 2009.
Klubbarna har även detta år haft problem med funktionärsbiten då många har fått sökt för
gemensamt domartorn, då man inte lyckats få tillräckligt med funktionärer att ställa upp.



Mästerskapslopp 2010

Svenskt Mästerskap i ponnytrav, kat A
Solvalla den 5 juli
Danielle / Kevin Oscarsson
9 år S e. Gläntans Domino – Loffa Desiree
Ägare: Team Oscarsson, Eskilstuna
Uppfödare: Anna K Lorentzon, Vislanda
Tränare: Susanne Oscarsson, Eskilstuna

Svenskt Mästerskap i ponnytrav, kat B
Visby den 12 juli
Tyson II / Mikaela S Melander
15 år H e. Vagabond – Jarette
Ägare: Team Melander, Bro
Uppfödare: Marianne & Magnus Thomsson,
Stånga
Tränare: Mikaela S Melander,Bro

Nordiska Mästerskap i ponnytrav, kat B
Solvalla den 7 augusti
Fantazi* / Ida Vinterdal
9 år H e. Polar – Ripadals Filippa
Ägare: Ida Vinterdal, Norge
Uppfödare: Caroline Johansson, Tingstäde
Tränare: Ida Vinterdal, Norge

Svenskt ponnytravderby, kat A
Jägersro den 5 september
Antonio / Kevin Oscarsson
4 år H e. Gläntans Domino – Loffa Desiree
Ägare: Team Oscarsson, Eskilstuna
Uppfödare: Anna K Lorentzon, Vislanda
Tränare: Susanne Oscarsson, Eskilstuna

Svenskt ponnytravderby, kat B
Jägersro den 5 september
Hwitstjärna / Jenny Malmqvist
4 år S e. Skotte – Nemesis N.
Ägare: Stall Langes
Uppfödare: Benny Östman, Visby
Tränare: Jenny Malmqvist, Visby

Svenskt Mästerskap i ponnymonté, kat A
Gävle den 9 september
Danielle / Nathalie Oscarsson
9 år S e. Gläntans Domino – Loffa Desiree
Ägare: Team Oscarsson, Eskilstuna
Uppfödare: Anna K Lorentzon, Vislanda
Tränare: Susanne Oscarsson, Eskilstuna

Svenskt Mästerskap i ponnymonté, kat B
Gävle den 3 september
Gumino / Jenny Brunzell
17 år H e. Ripadals Benni – Gumman
Ägare: Maria Seppälä & Erja Mattila
Uppfödare: Tage Jönsson, Gärsnäs
Tränare: Jimmy Seppälä, Fjärdhundra

Svenskt 5-årsmästerskap, kat A
Färjestad den 11 september
Emmeros Imponera / Louise Pernsteiner
5 år S e. Hamras Fridolf - Elaine
Ägare: Stuteri Emmero
Uppfödare: Inga-Lill & Jan Hyttring, Mullsjö
Tränare: Inga-Lill Hyttring, Mullsjö

Svenskt 5-årsmästerskap, kat B
Färjestad den 11 september
Fantom / Jenny Malmqvist
5 år H e. Polar – Ripadals Filippa
Ägare: Caroline Johansson, Tingstäde
Uppfödare: Caroline Johansson, Tingstäde
Tränare: Caroline Johansson, Visby

Guldstoet, kat A
Kalmar den 17 september
Danielle / Kevin Oscarsson
9 år S e. Gläntans Domino – Loffa Desiree
Ägare: Team Oscarsson, Eskilstuna
Uppfödare: Anna K Lorentzon, Vislanda
Tränare: Susanne Oscarsson, Eskilstuna



Guldstoet, kat B
Kalmar den 17 september
Thyra Tyrann / Ylva Östberg
6 år S e. Tyson II – Sundbys Tuva
Ägare: Ylva Östberg, Torshälla
Uppfödare: Mia Strandqvist, Vollsjö
Tränare: Ylva Östberg, Torshälla

Svenskt Ponnytravkriterium, kat A
Solvalla den 3 oktober
L.A. Geronimo / Mathilda Manberger
3 år H e. Golda Apache – Olavia af Tordmule
Ägare: Anna Manberger, Rimbo
Uppfödare: Anna Manberger, Rimbo
Tränare: Anna Manberger, Rimbo

Svenskt Ponnytravkriterium, kat B
Solvalla den 3 oktober
Slätthans Ritzy / Sara Johansson
3 år S e. Ernst Ronaldo - Springlette
Ägare: Mikael Blücher, Hörby
Uppfödare: Mikael Blücher, Hörby
Tränare: Sara Johansson, Lövestad

Russ Serien 2010

Under 2010 genomfördes en serie för russ. Serien avverkades genom en grundserie, och ett
antal finallopp såsom kvarts-, semi- och slutligen ett finallopp.

Det kördes 29 lopp i Grundserien,
4 kvartsfinaler, 2 semifinaler och 1 Finallopp.
157 anmälda ponnyer gjorde tillsammans 312 starter,
vilket tillsammans gav ett snitt på 10,8/lopp i grundserien

Serien har varit uppskattad och intresset för att delta har varit tillfredställande, vilket innebär
att den kommer även att genomföras under 2011. Vissa justeringar i reglerna kommer dock att
genomföras.

Resultat från Russ Serien.

Russ Serien 2010. Kvartsfinal 1
Solänget den 4 september
Bondita Ess / Madeleine C Gustafsson
9 år S e. Bond – Brallan
Ägare: Trav & Galoppskolan Ab, Nälden
Uppfödare: Margaretha Smedberg-Bladh,
Visby
Tränare: Jan Halberg, Nälden

Russ Serien 2010. Kvartsfinal 2
Färjestad den 11 september
Pelle Plopp / Helena Cederin
6 år V e. Raider – Bellona N.
Ägare: Helena Cederin, Molkom
Uppfödare: Systrarna Lunde, Ransäter
Tränare: Helena Cederin, Molkom

Russ Serien 2010. Kvartsfinal 3
Gävle den 12 september
Bonjoda / Lina Sjöholm
7 år S e. Bond – Amajoda
Ägare: Sanel Jaganjac, Spånga
Uppfödare: Fam. Jansson, Överum
Tränare: Isabel Jaganjac, Spånga

Russ Serien 2010. Kvartsfinal 4
Tingsryd den 12 september
Tosan / Josefina Aronsson
6 år S e. Tyson II – Gosan
Ägare: Eva Aronsson, Eriksmåla
Uppfödare: Stefan Carlsson, Tingsryd
Tränare: Eva Aronsson, Eriksmåla



Russ Serien 2010. Semifinal 1
Eskilstuna den 26 september
Ripadals Friggadör / Carl Magnusson
7 år H e. Ripadals Jinnic – Ripadals Frigga
Ägare: Kriztina Magnusson. Flen
Uppfödare: Per Nilsson, Hörby
Tränare: Carl Magnusson, Flen

Russ Serien 2010, Final
Romme den 17 oktober
Tosan / Josefina Aronsson
6 år S e. Tyson II – Gosan
Ägare: Edvin Aronsson, Eriksmåla
Uppfödare: Stefan Carlsson, Tingsryd
Tränare: Eva Aronsson, Eriksmåla

Russ Serien 2010. Semifinal 2
Halmstad den 26 september
Tosan / Josefina Aronsson
6 år S e. Tyson II – Gosan
Ägare: Edvin Aronsson, Eriksmåla
Uppfödare: Stefan Carlsson, Tingsryd
Tränare: Eva Aronsson, Eriksmåla

Bäste Avelshingst i Russ Serien 2010

62 avelshingstar hade startande avkommer i Russ Serien 2010,
men endast 8 deltog i ”Bäste Avelshingst i Russ Serien 2010”,

Resultat

1 Tyson II 216 p
Ägare: Mikaela, Marcus och Mattias Melander, Bro
Tyson II´s avkommor i Russ Serien 2010:
Aktiv - Allgunnens Åtyson – Betsie – Born Fighter – Cabajo – Celektra – Cotton Field -
Jidde Japp – Livia – Ljungens Pärla – Ljungens Tindra - Min Ty – Rezeda Ernst – Tosan –
Tyko Z. – X Krut

2 Skärmnäs Pigall 120 p
Ägare: Carina Ainerud, Runhällen
Skärmnäs Pigall´s avkommor i Russ Serien 2010:
Charmgumman – Farmens Delta – Kålmans Snäcka – Marianne - Pettronella

3. Skotte 80 p
Ägare: Anne Olsson, Lövestad
Skotte´s avkommor i Russ Serien 2010:
Haribo – Jana Skott – Hiprex – Ljungens Ambra – Mr After Eight – Valentino Rossi



Svensk Travsports lopp 2010

Under året kördes 62 (38 kat A och 24 kat B) redovisade Svensk Travsportlopp
Kat. A loppen kördes utan prispengar och
Kat. B loppen hade prisskala 600-300-200-150-125-(100) kr
Svensk Travsport skänkte Hederstäcke till segrande ponny,
Hpr 1-3 plac och rosetter till samtliga odiskvalificerade ekipage som fullföljt loppen.

Domarråd november 2010

Varje år i samband med representantskapsmötet, avhålls det traditionella domarrådet.
Tillfället då domarrepresentanter från samtliga klubbar samlas för att utbyta erfarenheter från
årets tävlingar och för att gå igenom vad som kan förbättras inför nästkommande säsong.
Deltagarna i domarrådet fick även denna gång titta på olika lopp sekvenser såsom starter,
körningar, drivningar och nedtagningar från galopp mm, nytt var att man visade många
sekvenser från stortavet. Diskussionerna är mycket givande för alla då man har olika syn på
hur man skulle ha bestraffning för ett ev. regelbrott. Vidare gicks de nya bestämmelserna
inför 2010 igenom, och hur de fungerat under året, man gick även igenom de nya reglerna
inför 2011. Alla deltagare på domarrådet var eniga om hur viktigt hjälpmedel det är med
filmning av loppen vilket fler klubbar borde satsa på inför kommande säsong.

Representantskapsmöte november 2010

Närvarande klubbar: APTK, BPK, DPK,EPS,GPTK, GRTK, HPTS, JVP, KPT, MPTK,
NPTS, SkPTK, SPK, SPTK, SPTS, TiRK, VPT, VPTS, ÖLPTS och ÖPT.

Ordförande Arne Florqvist inledde med att dela ut standar till de ponnyklubbar som haft
verksamhet i 20 år eller längre. De som erhöll standar var DPK, EPS, GRTK, MPTK, SPTK,
SPTS, TiRK, TPTK och ÖPTK. Vi tackar för ett utmärkt arbete genom åren.



Mätreglementet: information om det nya mätreglementet som skall gälla för 2011. SPTF
godkänner mätning hemma, men det skall alltid finnas två mätmän och en veterinär. Numera
skall det heta sista obligatoriska mätning istället för slutmätning. De som finnas med på
SPTF:s mätlista kallas till en obligatorisk mätträff under 2011, för att få fortsatt tillstånd att
mäta. Det blir tre mätträffar på olika platser i landet.

Information som gavs från Svensk Travsport

Springspår: Redaktör Frida Sandgren talade om den nya tidningen. Hon fick mycket beröm
för sitt första nummer. Frida efterlyste tips och idéer att skriva om.

Johan Abenius: Inledde med att tala om Svensk Travsports uppdrag, om värdegrunden och
om framtiden. Han slog bl.a. fast Svenskt Travsports inställning: inga prispengar till barn 12
år och yngre, vi skall rekrytera en ponnytravsportchef, finns med i budgetförslaget för 2011,
2011 blir ett implementeringsår där Svensk Travsport och sällskapen tar över mer och mer av
tävlingsadministrationen.

I övrigt gavs rapporter från styrelsen
 Domarrådet
 Ungdomstinget
 AU

Sponsorkommittén

Sponsorkommittén har återigen påpekat för Svensk Travsport om det stora behovet av hjälp
med att hitta en eller flera potentiella sponsorer för vår verksamhet. Svensk Travsport har åter
lovat att hjälpa till med detta och bad att få återkomma under våren 2011.



Årets hästar, kuskar, ryttare 2010

Förnomineringarna har genomförts av ungdomskommittén (UK) De kriterier som UK nyttjat
är bl.a deltagande och placering i årgångs- och mästerskapsloppen, resultat och i övrigt under
året uppnådda prestationer. Den slutgiltiga nomineringen beslutade styrelse om.

Röstningen genomfördes på SPTF:s hemsida under en 14 dagarsperiod. Dessa röster utgjorde
50% av röstetalet vid den slutgiltiga röstningen. Följande tabell redovisar röstningen på nätet.

Röstsammanställning hemsidan 2010

Kategori A

3-åringar A Antal
Andel röster i

procent Placering

Emmeros Bambi 38 26 % 2

L.A. Geronimo 77 53 % 1

Missil 31 21 % 3

Summa 146 100

4-åringar A Antal
Andel röster i

procent Placering

Antonio 87 61 % 1

L.A.Prima-Donna 18 13 % 3

Månstorps Larizza 37 26 % 2

Summa 142 100

5-åringar A Antal
Andel röster i

procent Placering

Emmeros Imponera 86 61 % 1

Stubin 26 18 % 3

Titti Mo 30 21 % 2

Summa 142 100

Äldre hingst/valack A Antal
Andel röster i

procent Placering

Gransjöns Kinder 33 23 % 2

Juventus II 24 17 % 3

Lufsen II 88 61 % 1

Summa 145 100

Äldre sto A Antal
Andel röster i

procent Placering

Danielle 58 40 % 1

Emmeros Fantasia 36 25 % 3

Ramona Mustang 51 35 % 2

Summa 145 100



Montehäst A Antal
Andel röster i

procent Placering

Danielle 99 68 % 1

Juventus II 26 18 % 2

Mad Max 20 14 % 3

Summa 145 100

Kategori B

3-åringar B Antal
Andel röster i

procent Placering

Cupido 29 20 % 3

Slätthans Ritzy 78 54 % 1

Zicco C.C. 38 26 % 2

Summa 145 100

4-åringar B Antal
Andel röster i

procent Placering

Hwitstjärna 84 58 % 1

Razmus Raid 45 31 % 2

Zhakira Zojvide 17 12 % 3

Summa 146 100

5-åringar B Antal
Andel röster i

procent Placering

Fantom 96 65 % 1

Giganten 37 25 % 2

Spice Girl 15 10 % 3

Summa 148 100

Äldre hingst/valack B Antal
Andel röster i

procent Placering

Ernst Ronaldo 39 26 % 2

Tuffing 30 20 % 3

Tyson II 81 54 % 1

Summa 150 100

Äldre sto B Antal
Andel röster i

procent Placering

Betsie 16 11 % 3

Katla 33 23 % 2

Thyra Tyrann 97 66 % 1

Summa 146 100

Montehäst B Antal
Andel röster i

procent Placering

Férgus 48 32 % 2

Gumino 61 41 % 1

Ture II 41 27 % 3

Summa 150 100



Efter analys av genomförd nätröstningen och styrelsens röstning utsågs följande till 2010 års
pristagare.

Årets pristagare 2010 är...

Kategori A

3-åringar 4-åringar 5-åringar
L.A. Geronimo Antonio Emmeros Imponera

Äldre H/V Äldre sto Monté
Lufsen II Danielle Danielle

Årets häst kat A Rungeboholms vandringspris.
Danielle Lufsen II

Kategori B

3-åringar 4-åringar 5-åringar
Slätthans Ritzy Hwitstjärna Fantom

Äldre H/V Äldre sto Monté
Tyson II Thyra Tyrann Gumino

Årets häst kat B Bruntes vandringspris
Tyson II Tyson II

Kuskar Ryttare

Kuskar 8-11 år Ryttare kat A
Hanna A Odder Nathalie Oscarsson

Kuskar 12-15 år Ryttare kat B
Kevin Oscarsson Jenny Brunzell

Kuskar 16-25 år
Jenny Malmqvist



Stockholm den 23 mars 2011

SPTF:s styrelse 2010

________________________
Arne Florqvist
Ordförande

________________________ ________________________
Niclas Malmqvist Sten Bondesson
Vice ordförande Sekreterare

________________________ ________________________
Anna Sjöblom Martin Orrebrink
Ledamot Ledamot

________________________ ________________________
Mats Wetterholm Maria Hell-Jönsson
Ledamot Ledamot

________________________ ________________________
Thomas Ljungman Sabine Eriksson
Suppleant Suppleant

________________________ ________________________
Eva Svedlund Lasse Jonsson
Suppleant Suppleant


