
Motioner inlämnade till styrelsen för

behandling vid SPTF:s årsstämma 2012



Yttrande av SPTF:s styrelse över motioner inför årsmötet 2012

Motion Nr 1 om §18 från Ewa Alpmark.
Inskränkningar i rätten att delta i tävling för sto som är dräktigt eller som kastat eller fölat.

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Av djurskyddsskäl måste någon vara ansvarig. Eftersom ägaren är den som bestämmer
över ponnyn är denne också mest lämplig att ta ansvaret.

Motion nr 2 § 23 om kvalificeringsbestämmelser från ÖPT
Ändrade tidsgränser för godkänt kvallopp.

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering : Tidsgränserna för kvallopp har ändrats ofta de senaste åren. Den form som finns i dag är
lätt att förstå och med sådana intervaller att den även är ett mått på om ponnyn är i tävlingsmässigt
skick.

Motion nr 3 § 23 om kvalificeringsbestämmelser från Ewa Alpmark
Ändrade rutiner för kvallopp.

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Modellen med provlopp är inte enklare än traditionellt kvallopp, som är ett bra verktyg
att kontrollera om ponnyn är startklar.

Motion nr 4 om §25 från ÖLPTS
Ändring av tillämpningsanvisningar för propositioner.

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Propositioner handlar om mångfald och variation. Att hitta modeller som ger tränaren
utrymme att matcha sin ponny på ett intelligent sätt. En ensidig användning av rekordhandicap är
inte exempel på det.

Motion nr 5 om §25 från EPS
Om rekord i autostart och voltstart

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Skillnaden på auto- eller voltstart är inte särskilt stor när det gäller sluttiden. Att dela
upp rekorden på detta sätt gör det också onödigt krångligt. Tidigare erfarenhet visar också att
modellen med uppdelade rekord inte är att föredra.

Motion nr 6 om §37 från EPS
Ta bort krav på alkoholtest på barn och ungdomar.

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Med aktiva som kan vara upp till 25 år är alkotest ett viktigt instrument för säkerheten.
Speciellt som ponnytrav ofta körs vid middagstid under helger är ”riskzonen” relativt stor.

Motion nr 7 om §41 från EPS
Att köra mot egen ägd eller tränad häst

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag



Motivering: Ponnytravet bör sträva efter att ha så få undantag från stora travet som möjligt.
Eftersom denna fråga bara berör ett fåtal aktiva är en ändring inte motiverad.

Motion nr 8 om §47 från Ewa Alpmark
Viktgränser i monté

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Maxvikten i monté är en djurskyddsfråga. Om utrustningen inte är reglementsenlig
kontrolleras av ekipagekontrollanten.

Motion nr 9 om §56 från Ewa Alpmark
Två led i autostart

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Motiveringen bygger på en felaktighet. Svensk Travsport tillåter inte två led bakom bilen
i montélopp. Av samma säkerhetsskäl är detta heller inte tillåtet inom ponnytravet.

Motion nr 10 om §59 från ÖPTS
Otillåten gångart och orent trav

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Av erfarenhet är modellen att varna och diskvalificera för o
Bedömningen blir oerhört subjektiv och därmed inte rättvis så länge ett rättssäkert
inte finns.

Motion nr 11 om §59 från TiRK
Otillåten gångart och orent trav

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Av erfarenhet är modellen att varna och diskvalificera för orent trav inget bra alternativ.
Bedömningen blir oerhört subjektiv och därmed inte rättvis så länge ett rättssäkert kontrollsystem
inte finns.

Motion nr 12 om §59 från EPS
Otillåten gångart och orent trav

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår Avslag
Motivering: Av erfarenhet är modellen att varna och di
Bedömningen blir oerhört subjektiv och därmed inte rättvis så länge ett rättssäkert kontrollsystem
inte finns.

Behandlade vid styrelsens möte den 19/1 2012

På uppdrag av styrelsen

Ordförande

Ponnytravet bör sträva efter att ha så få undantag från stora travet som möjligt.
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MOTION till Svenska Ponnytravförbundets förbundsstämma 2012

Ewa Alpmark 0739-657055 ewa.alpmark@live.se

MOTION

Ärende:
Ändrig gällande ansvar om dräktigt sto startar

Nuvarande lydelse:
ST:s TR §18 Inskränkningar i rätten att delta i tävling för sto som är dräktigt eller som kastat eller fölat
”Dräktigt sto tillåts starta fram till och med 120:e dräktighetsdagen. Sto får ej starta förrän tidigast sex månader efter fölning. Dock
kan ST samt SPTF medge att sto, som endera kastat föl eller vars föl dött, tillåts starta tidigast fyra månader efter den dag då stoet
kastat eller föl dött. Veterinär ska i sådant fall styrka att stoet befinner sig i tävlingsmässigt skick och stoet ska därefter godkännas i
kvalificeringslopp före anmälan till tävling.…”

” Ansvaret för att dessa bestämmelser följs åvilar stoets ägare.”

Motivering:

Formuleringen är inte är juridiskt försvarbar då det kan vara orimligt att lägga ansvaret på stoets ägare vid
starttillfället.

Yrkande:

Att meningen ” Ansvaret för att dessa bestämmelser följs åvilar stoets ägare.” inte skall ska gälla ponnylopp.

Ponnytravhälsningar

Ewa Alpmark

Ponnytravet ska verka i en positiv anda och stimulera till deltagande i tävling.
Om det finns fler än 10 startberättigade som vill var med i ett montélopp finns det ingen anledning att begrän-
sa deltagarantalet. Eftersom ST tillåter 2 led i auto(-linje)start på kort bana finns starka skäl att vi som håller
på med ponnyer, barn- och ungdomar även ska tillåta start i 2 led i ponnytrav på bana med ordinarie längd.

Arne
Textruta
MOTION NR 1 § 18



Motion till SPTF:s förbundsstämma 2012 

Moheda, 111220 

Ärende: Kvalificeringsbestämmelser 

Förslag: Att kvalificeringsbestämmelsernas punkt 2 gällande övre gräns för godkänd 
kvalificeringstid ändras till: 

För de ponnyer som enligt punkt 1 är skyldiga att deltaga i kvalificieringslopp, gäller 
följande övre gräns som godkänd kvalificeringstid: 

Kat. A 
3.50,0 för ostartad och startade med rekord 3.35,0 eller sämre. Ponnyns rekordtid + 15sek, 
För startade ponnyer med rekord 3.34,9 eller bättre. 

Kat. B 
2.55,0 för ostartad och startade med rekord 2.40,0 eller sämre. Ponnyns rekordtid + 15sek. 
För startade ponnyer med rekord 2.39,9 eller bättre. 

Måldomarnämnd kan — om banförhållanden så motiverar — besluta om ett tidsavdrag. Sådant 
tidsavdrag skall anges i hela sekunder och dras ifrån den faktiska km tid som ponny uppnått. 
Avgörande för om ponny tidsmässigt skall godkännas är i dessa fall nettotiden (=faktiskt 
km-tid minus fastställt tidsavdrag) understiger ovan angivna gränser. Dock kan 
måldomarnämnd underkänna ponny om den "totala prestationen" bedöms som otillräcklig 
även om godkänd kvaltid uppnåtts. 

Ovanstående ersätter hela nuvarande punkt 2. 

Motivering: Nuvarande kvalificeringsbestämmelser anger de övre tidsgränserna: 

Kat A 
3.50,0 för 3-åriga samt ostartade 
3.40,0 för 4-åriga 
3.30,0 för 5-åriga och äldre 

Kat B 

2. 55,0 för 3-åriga samt ostartade 
2.45,0 för 4-åriga 
2.35,0 för 5-åriga och äldre 

Detta innebär att en startad ponny kan tvingas gå en km-tid under sitt rekord för att bli godkänd i ett 
kvalificeringslopp. Att inte bli godkänd och tvingas kvala igen trots att hästen presterat en tid under 
sitt rekord dödar tävlingslusten hos de kuskar det drabbar i en sport som redan lider av ett minskat 
antal licenser. Det innebär också att en snabbare ponny kan springa på en km-tid långt över sitt 
rekord och ändå bli godkänd, vilket knappast visar upp hästen i ett tävlingsmässigt skick. 

Med förändringen som föreslås ovan får alla startade ponnyer en chans att klara ett kval baserat på 
sina egna tidigare prestationer vilket på ett bättre sätt visar att ponnyn befinner sig i ett 
tävlingsmässigt skick. 

Östanåkra Ponnytravare 

AlMAt <0•Ye5 5 C9t"_ 
Anne Karlsson 

Arne
Textruta
MOTION NR 2 § 23



MOTION till Svenska Ponnytravförbundets förbundsstämma 2012

Ewa Alpmark 0739-657055 ewa.alpmark@live.se

MOTION

Ärende:
Ändring Av SPTFs tillämpningar och bestämmelser ang kvallopp

Nuvarande lydelse:
23 § Deltagande i kvalificeringslopp ”För att vara startberättigad i offentlig tävling ska Ponny uppfylla av ST samt SPTF fast-
ställda bestämmelser om deltagande i kvalificeringslopp.”

Motivering:
Sedan regeln infördes i ponnytrav uppfyller inte många kvallopp syftet med ”tävlingsmässiga omständigheter” pga av för
få deltagare.

Varför körs kvallopp med ponnyer?
Det verkliga syftet med kvallopp skall/bör vara att en ponny ska vara väl förberedd för start i tävling. Om syftet inte kan
uppnås finns det inga skäl att köra kvallopp på det sätt de arrangerats sedan regeln ifördes. Många sk. kvallopp är rena
rama parodierna. Det enda mål som då uppnås är en korrekt tidtagning. Att en ponny kan trava en tid bättre än
kvaltiden kan kontrolleras på annat sätt än att det springer ensamma runt banan i ett kvallopp.

Varför kör stor-travet kvallopp?
Inom stor-travet är syftet med kvallopp att visa för SPELARNA att en häst kan volta, uppföra sig i lopp under
tävlingsmässiga omständigheter och kunna trava en viss tid samt uppnå en bra placering i

Vad vill vi egentligen när vi inte kör kvallopp för spelarnas skull?
1. se att en ponny kan volta tillsammans med andra ekipage
2. se att en ponny är så pass välkörd att den kan ligga i en klunga utan att störa andra ekipage
3. se att en ponny har så pass bra kondition att den klarar en viss distans på en viss tid

Ponnytravet ska verka i en positiv anda och stimulera till deltagande i tävling. Att en ponny kan trava en tid bättre än
kvaltiden kan kontrolleras på annat sätt än att det springer ensamma runt banan i ett kvallopp. Vi som håller på med
ponnyer, barn- och ungdomar ska aktivt verka för enklare regler som gagnar våra syften.

Yrkande:

* Att ” kvallopp” ändras till ”godkänt provlopp” i SPTF:s bestämmelser och tillämpningar
* Att SPTF:s tillämpning av ST:s TR 23 § ändras
* ”För att få starta skall en ponny genomföra minst ett godkänt provlopp
* Att SPTF tillsätter en arbetsgrupp att arbeta med förenklade regler med målsättning att uppnå ett bättre verk-

tyg att kontrollera att en ponny är startklar

Ponnytravhälsningar

Ewa Alpmark

Arne
Textruta
MOTION NR 3 § 23



Motion ang ändring av 
tillämpningsanvisningar § 25 

Vii ÖLPTS är oroliga för att ett övertagande av ST betyder att 

alla proppar kommer skrivas efter penninghandicap. Vi tycker 

att det som vi på tidigare stämma röstat igenom, att olika 

handicap måste säkras vid ev övertagande. 

Vi kan inte se hur endast ev penning handicap skulle främja 

ponnytravet. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på: att ändring sker 

av SPTF's tillämpningsanvisningar till att " grunden för tillägg 

ska i första hand vara ponnyns rekord " 

Örebro  2.6/2_  2011 	ÖLPTS Genom Anneli Lundegård 

Arne
Textruta
MOTION NR 4 § 25



Motion 
Svenska Ponnytravförbundets Förbundsstämma 2012 

Ärende: 
Vid lopp med voltstart och rekordhandikap ska ponnyn handicappas efter voltrekord. 

Nuvarande lydelse: 
Ur: Svenska Pomytravförbundet, Tillämpningsanvisningar 2011 
25 § Grunder för propositionens utformning 
"...77llägg kan dock också föreskrivas på grund av ponnyns ålder, kön, antal segrar eller 
rekord. Tillägg på grund av under en viss tid vunnen prissumma får ej göras." 

Motivering: 
Vi vet att start via auto ger en flygande start och är i de flesta fall till absolut fördel för 
ponnyns totala tid. Därtill vet vi att majorteten av startande ponnyer har ett snabbare 
autorekord än voltrekord. För rättvisans skull bör ponnyn handikappas efter den tid den 
faktiskt kan prestera i respektive startmetod. 

Yrkande: 
Att 2001 ärs lydelse för rekordhandikap ("Rekordhandicap utgår från ponnyns voltstartrekord") 
läggs som tillägg i Svenska Ponnytravförbundets tillämpningsanvisningar 25§ sista stycket.  

Önskad lydelse: 
Svenska Ponnytravförbundets tillämpningsanvisningar 
Ersätter stycke: 
25 § Grunder för propositionens utformning 

"..Tillägg kan dock också föreskrivas på grund av ponnyns ålder, kön, antal segrar eller 
rekord. Rekordhandicap utgår från ponnyns voltstartrekord. Tillägg på grund av under en viss 
tid vunnen prissumma får ej göras." 

Undertecknad 
Styrelsen, Eskilstuna Pomytravsällskap 

Eskilstuna 2011-12-19 

Arne
Textruta
MOTION NR 5 § 25 



Motion 
Svenska Ponnytravförbundets Förbundsstämma 2012 

Ärende: 
Ta bort krav på alkoholtest på barn och ungdomar. 

Nuvarande lydelse: 
Ur: Svenska Ponnytravförbundet, Tillämpningsanvisningar 2011 

37 § Ankomsttid för häst och körsven 
Körsven ska vara på plats senast en timme innan loppets start. Körsven räknas som anländ 
när den genomfört alkotest. 

Motivering: 
Att kräva av små barn att de ska blåsa i ett alkotest känns både orimligt och irrelevant då 
risken att ett barn skulle köra lopp alkoholpåverkad är så gott som obefintlig. 
Vår önskan är att alkotest på ponnytravkuskar ska vara varlfritt - inte ett krav. 

Yrkande: 
Att meningen "Körsven räknas som anländ när den genomfört alkotest." ska strykas helt ur 
SPTF's Tillämpningsanvisning 37 §. 

Önskad lydelse: 
37 § Ankomsttid för häst och körsven 
Körsven ska vara på plats senast en timme innan loppets start. 

Undertecknad 
Styrelsen, Eskilstuna Ponnytravsallskap 

Eskilstuna 2011-12-19 

Arne
Textruta
MOTION NR 6 § 37



Arne
Textruta
MOTION NR 7 § 41



MOTION till Svenska Ponnytravförbundets förbundsstämma 2012

Ewa Alpmark 0739-657055 ewa.alpmark@live.se

MOTION

Ärende:
Att säkerheten aldrig får åsidosättas på bekostnad av vikgränser

Ärende:
Ang. vilka delar av ryttarens utrustning som räknas bort vid vägning

Nuvarande lydelse:
47 § Körsven/ryttares utrustning ”Körspö, inkl. snärten, … två (2) timmar före första loppets start.
Ryttare inkl. klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör, skall före och efter loppet inte väga mer än45 kg för kat. A-ponny
och 60 kg för kat. B-ponny.

Motivering:

Ponnytravet ska verka i en positiv anda och stimulera till deltagande.
Säkerheten är oerhört viktig i alla sammanhang, och därför bör utrustning som hjälm och skyddsväst räknas
bort vid vägning. Det har förekommit att hjälmar har strippats och västar manipulerats på olika sätt för att
”spara hekto” så att en ryttare ska kunna rida.
Att ryttarnas säkerhet kan bli lidande är inte bra i vår sport eftersom vi involverar barn och ungdomar.

Yrkande:

Att SPTF:s tillämpningsbestämmelser ändras så att hjälm och säkerhetsväst undantas vid vägning.

Ponnytravhälsningar

Ewa Alpmark

Arne
Textruta
MOTION NR 8 § 47



MOTION till Svenska Ponnytravförbundets förbundsstämma 2012

Ewa Alpmark 0739-657055 ewa.alpmark@live.se

MOTION

Ärende:
Ändring att tillåta ponnyer starta på två (2) led i monté auto- & linjestart även på 1000m-bana

Nuvarande lydelse:
ST 56 § Autostart ”Antalet startande ekipage vid autostart är maximerat till femton. I monté är antalet startande ekipage maximerat
till tio....

,,, Montélopp startas med samtliga Ponnyer på ett led. På bana som mäter 800 m får antalet startande maximeras till nio. Loppet
startas därvid på två led om antalet startande är 7-9, varvid ekipage med programnummer 1-6 startar i det främre ledet och ekipage
med högre programnummer i det bakre….

Motivering:

Ponnytravet ska verka i en positiv anda och stimulera till deltagande i tävling.
Om det finns fler än 10 startberättigade som vill var med i ett montélopp finns det ingen anledning att begrän-
sa deltagarantalet. Eftersom ST tillåter 2 led i auto(-linje)start på kort bana finns starka skäl att vi som håller
på med ponnyer, barn- och ungdomar även ska tillåta start i 2 led i ponnytrav på bana med ordinarie längd.

Yrkande:

- Att meningen: ”I monté är antalet startande ekipage maximerat till tio.” inte ska tillämpas i ponnytrav
- Att SPTFs tillämpningsbestämmelser för monté ändras så att två startled tillåts i auto- och linjestart oavsett
banans längd eller bredd. Utgångspunkt skall vara att 2/3 av deltagarna startar i första ledet + 1/3 i det bakre.

Ponnytravhälsningar

Ewa Alpmark

Arne
Textruta
MOTION NR 9 § 56



Arne
Textruta
MOTION NR 10 § 56



 

 

 

 
 
Motion till SPTF:s Förbundsstämma 2012 
 
 
Ärende § 59 Otillåten gångart och orent trav 
 
Pga rådande utveckling av orent travande ponnyer som vinner lopp i både stora och 
små sammanhang. 
Är det detta vi vill visa upp i media? Det måste till en förändring och det snarast 
annars tappar vi förtroendet när orent travande ponnyer vinner stora lopp med stor 
mediebevakning.  
Hur ska vi förklara för nybörjare och andra att ponnyerna måste trava rent och snyggt 
när de sedan kommer ut på tävlingsbanorna och blir omsprungna av illatravande 
konkurrenter? 
Det som skiljer ponnyer från de stora travarna i dessa fall är ju att ponnyerna oftast 
inte visar någon hälta vid en kontroll utan är överforcerade av sin kusk. 
 
Därför yrkar vi på en ändring av § 59 tillämpningsanvisningarna  
att det även är tillåtet att diskvalificera ponny för orent trav  
 
 
Urshult den 30 december 2011 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Anna Wiktorsson 
Ordförande 
TiRK’s Ponnytravare 

Arne
Textruta
MOTION NR 11 § 59



Arne
Textruta
MOTION NR 12 § 59


