
 

     3 juli 2017 

 

Hej! 

Hoppas att allt är bra med er ute i klubbarna. Här kommer ett informationsbrev om vad som är på 

gång inom Svenska Ponnytrav Förbundet, SPTF.   

Vi har under våren tagit fram ett förslag på vilka fördelar och förmåner det är att vara medlem i en 

ponnytravklubb. Detta är tänkt som ett stöd i ert arbete när det gäller utveckling av klubben, 

medlemsrekrytering och samarbete med travsällskapen.   

Vi håller även på att se över bedömningskriterier till årets ponnyer och räknar med att ha ett förslag 

klart under september.  

Det har framkommit att det på flera håll i landet inte körs/rids ”schysst” och det förekommer en hel 

del skrik mm under loppen för att störa medtävlare. Tränarna ger även sina kuskar/ryttare kör/rid 

order som inte är enligt gällande tävlingsreglemente och inte heller utifrån travsportens Code of 

Conduct. Vi behöver hjälpas åt att få stopp på detta! Staffan Falk, STs domarbas, ser allvarligt på 

situationen. Han kommer att informera domarna och de kommer att vara extra uppmärksam. 

Informera era aktiva om detta samt påtala gärna för sällskapet om ni upplever något specifikt 

problem på er bana.   

Planeringen av höstens ungdomsting och representantskapsmöte är påbörjat och vi vill gärna ha 

inspel från er klubbar. 

2017års mästerskapslopp börjar strax gå av stapeln. SPTF har mästerskapsrosetter till alla deltagare 

samt pokaler till de tre främst placerade. 

Till hösten kommer vi att starta upp en samverkansgrupp mellan SPTF, ST (Svensk Travsport) och 

representanter från sällskapen. Gruppen kommer bland annat att jobba med förslag som kom fram i 

enkäten som ST genomförde under hösten 2016. Nämnas kan bland annat: Ansvarsfördelning 

ST/SPTF, propositioner, samarbete klubb – travskola och remissförfarande vid beslut kring 

ponnytravet. Det är SPTF som kommer att vara sammankallande för gruppen. 

 

 

 

 



Vi skulle gärna vilja ha lite inspel från er klubbar kring nedanstående: 

Önskemål på innehåll på hösten representantskapsmöte och ungdomsting? 

Hur har ponnytravtävlingarna fungerat hittills i år (arrangemang, tävlingstermin, propositioner mm)? 

Goda exempel från er gällande medlemsvård? 

Har ni något övrigt ni vill lyfta tar vi tacksamt emot det också! 

Maila era förslag, synpunkter och goda exempel till maria.werner@me.com senast den 20 augusti. 

 

 

Önskar er en riktigt bra sommar med massor av ponnytrav! 

 

Maria Werner Gabrielsson 

Ordförande SPTF 

 

 

mailto:maria.werner@me.com

