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Tjenare ponnytravvänner!

Debatten på nätet har de senaste dagarna varit intensiv och till stor del handlat om SPTF:s och ST:s

samverkansprojekt 2010, delprojekt V. Delprojektet handlar om utökad samverkan mellan SPTF

och ST/travsällskapen i arrangemangen och administrationen av ponnytravtävlandet, där ST kan bli

huvudman för detta.

Projketet initierades 2009 då det visade sig att det finns ett skriande behov av hjälp med

administration och arrangemang av ponnytravtävlandet från merparten av våra klubbar. Lars-Göran

Naucler fick i uppdrag av ST att göra en utredning om hur det fungerade ute i Sverige i samverkan

mellan klubbarna/sällskapen i detta avseende. Hans utredning och förslag presenterades vid

repskapsmötet våren 2010. Sptf:s styrelse fick mandat av både repskapet och efterföljande årsmöte

att gå vidare i arbetet med detta i utrednings andemening och komma med förslag. Under hösten

2010 togs detta upp med ST:s representanter (sport och ungdomsavd). Vid våra möten med övriga

basföreningar inom Svensk travsport togs också SPTF:s behov om hjälp upp. Det finns en

samstämmig syn inom Bas och ST att ponnytravet är en betydande rekryteringsbas för travet i

framtiden och att behov av utökat stöd och samverkan finns och borde tillgodoses. Arbetet

resulterade i att under hösten 2010 fattades beslut av ST att tillsätta en ponnysportchef så snart som

möjligt under vintern/våren 2011, vars uppgift skulle vara att jobba vidare med detta och komma

fram till hur ponnytravet i framtiden skulle bedrivas för att utvecklas på ett optimalt sätt som både

SPTF och ST kan acceptera utifrån sina krav och värderingar. 1 april 2011 började Rikard Sjöberg sitt

arbete som ponnysportchef/projektledare. Han genomförde under våren/sommaren besök hos de

flesta av våra ponnytravklubbar, travskolor och travsällskap och inhämtade deras syn, önskemål mm

på en utökad samverkan och huvudmannaskap. Det visade sig att det fungerade olika över hela

Sverige och att vi är i behov av en gemensam stuktur på hur vi skall bedriva ponnytravet i framtiden.

Rikard har under sensommaren och hösten 2011 sammanställt sina intryck från resorna och har

presenterat detta för SPTF:s styrelse vid två tillfällen. Senast var vid styrelsens möte den 27/10 då vi

fick ett koncept/förslag till handlingsplan för ponnytravet i framtiden.

Meningen med det pressmeddelande skickades ut till klubbarna samtidigt som det skickades till

Travronden i början av november var att informera om att arbetet med tävlingsorganisationen som

pågår och att vi befinner oss i ett läge där beslut om ”Ponnytravet blir en del av Svensk travsport?”

skall tas för att kunna bli en realitet både för SPTF och ST under kommande åren (2013). Detta

kommer att medföra ökade kostnader för ST, som kommer att ta upp detta på sitt möte i dec 2011.

Det finns ingen som helst tanke från vare sig styrelsen (SPTF)eller ST:s sida att ”slakta” ponnytravet

och/ eller lägga ner det så betydelsefulla engagemanget ute i klubbarna med ponnytravtävlandet,



utan tanken är att möjliggöra och frigöra ideella resurser för klubbarna och deras eldsjälar att få tid

över till det rekryteringsarbete och den medlemsvård som vi i det närmaste saknat de senaste åren

och som måste bedrivas intensivt för att vi skall kunna vända den nedåtgående trenden av aktiva.

Ponnytravklubbarna (lokalt)och SPTF (centralt)kommer även i fortsättningen att utgör en stark

samarbetspartner till ST/sällskapen i planeringen och utvecklingen av ponnytravtävlandet, likt

Sleipner och övriga Basföreningar. Det är inom klubbarna och SPTF som den största kompetensen

finns och det vore katastrofalt att inte dra nytta av den i det fortsatta ungdomsarbetet.

Den demokratiska processen skall naturligtvis ha sin gång då ett beslut om fördjupad samverkan och

ändrat huvudmannaskap för ponnytravtävlandet måste förankras hos klubbarna och deras aktiva,

och som kan innebära ett behov av revidering av våra stadgar, vilket inte kan göras utan att

klubbarna behandlat detta, samt att beslut enhälligt tagits på SPTF:s ordinarie årsmöte eller på två

efter varandra följande möten med 5 veckors mellanrum (§ 25 i SPTF:s stadgar) om detta. Därför

kommer vi att informera och diskutera ”ponnytravet i framtiden” på vårt repskapsmöte kommande

helg. Sedan kommer styrelsen så snart som möjligt att sända ut förslag till klubbarna på framtidens

ponnytrav för behandling och ytterligare diskussioner i klubbarna under vintern för att på

repskapsmötet i mars 2012 komma fram till en rekommendation om beslut påföljande dags årsmöte.

Vi som arbetar med det här gör det som förtroendevalda i SPTF och helt öppet både från vår och ST:s

sida (Rikard Sjöberg) vilket möjliggör att Ni när som helst kan ställa frågor till oss om Ni funderar eller

vill komma med sypunkter till oss, och vi har inte på något sätt försökt undanhålla Er någon

information ang detta utan har informerat era representanter vid våra repskapsmöten och via

styrelseprotokoll till klubbarna samt nyhetsbrev då vi haft något konkret att informera om. Detta gör

att vi också måste vara beredda på både positiv och negativ kritik, men den skall vara konstruktiv och

inte av typ pajkastning av anonyma personer som inte vågar stå för sina åsikter.

För att belysa ST:s betydande roll i ponnytravtävlandet för vår del, har jag varit och tittat i handlingar

och dokument från förr (tidigt 80 tal och fram till nu)och vill informera Er om att ST och förutvarande

STC har varit och är en av SPTF:s huvud”sponsorer” och bidragit ekonomiskt och på senare tid även

administrativt för att vi skall kunna utöva vår verksamhet. Alltsedan mitten av 80-talet ha vi alltså fått

betydande ekonomiskt stöd av ST(C) för vår verksamhet. Utan deras betydelsefulla stöd har

ponnytravet inte varit där det är idag, enligt min mening

Jag kommer efter repskapet att lägga upp del dokument på vår hemsida som visar utvecklingen

alltsedan starten 1974 fram till dags dato vad gäller ponnytravtävlandet i Sverige.

Jag är helt övertygad om att för att vi skall kunna vända den nedåtgående trenden och utvecklas

positivt i framtiden, måste ett mer strukturerat och intensifierad samarbete till. Vi kan inte ha två

huvudmän för ungdomsverksamheten inom Svensk Travsport utan här måste vi hitta lösningar som

är bra för våra barn och ungdomar.

Vi inom SPTF måste ha den kraft och få det stöd från Er som vi så väl behöver för att se till att

ponnytravet utvecklas i linje med den målplan som antogs 2008 och som tillsammans med våra

stadgar och beslut utgör inriktningen på det arbete som måste utföras i framtiden. En del beslut som



tas/måste tas kommer i några fall att kännas orättvisa och obehagliga och inte falla alla i smaken,

men vi måste se till det globala och får inte påverkas av att någon enskild person som högljut och

anonymt protesterar mot vårt arbete. Synpunkter och åsikter skall framföras på ett ödmjukt,

konstruktiv och demokratiskt sätt enskilt eller genom valda ombud för att tas på allvar. Anonyma

påhopp/synpunkter mm tar jag i regel inte på allvar då vederbörande inte vågar/kan stå för dessa .

Ha dä fortsatt gött i höstrusket och kämpa på för ponnytravets bästa, för det tänker jag göra!

Kil den 20 november 2011

Arne Florqvist

Ordförande


