
Nyhetsbrev 1/14

Tjenare alla Ni som gillar ponnytrav och god fortsättning på det nya ponnytravåret!

Efter c:a 1 år av uppehåll för mitt nyhetsbrev, har styrelsen och jag efter önskan från
klubbarna beslutat att på nytt försöka publicera ett nyhetsbrev 1 gång i månaden med
information om vårt arbete. Utöver detta så finns ju alltid styrelseprotokollen hos klubbarna
för påseende. Som ordförande fick jag detta uppdrag av styrelsen.

Första månaden januari år 2014 är nu snart slut och tiden har nu vänt så att vi går mot ljusare
tider. Ponnytravet har nu i 1 år varit under ST(Svensk Travsports) paraply. Ett första år som
lovar mycket mer trots den svåra ekonomiska tid som Svensk travsport lever i. Ponnytravet är
trots detta en prioriterad del i verksamheten och detta står även skrivet i framtidsdokumentet
”Horisont 2017”. Samverkan mellan klubbarna och sällskapen har enligt vad jag förstod vid
den årliga ordförandekonferensen i höstas, fungerat oerhört bra. Alla klubbar hade bara
positivt att rapportera om detta. Det som skapat de största reaktionerna var utseendet på
proppositionerna under 2013, som vi hoppas skall förbättras till i år och till de aktivas bästa.
Ett försök att göra detta är införandet av divisionssystemet. Detta system har stora
förutsättningar att falla väl ut om nu alla tar till sig informationen som ges och ställer frågor
man har om något är oklart. Rikard Sjöberg på ST är den som är bäst på att svara på Era
frågor. Att enbart och direkt förkasta en förändring/nyhet är ingen framtidstro utan då har man
enbart skygglappar på. Jag och övriga i styrelsen är helt övertygade om att detta blir bra, nu då
de ”gamla” trotjänarna med höga prispoäng och sämre rekord, blir gynnade med den
reducering av prispoängen som görs innan första start för året. Rikard har arbetat hårt med att
hitta ett system som skall gynna de flesta. Tabeller och diagram finns skickade till samtliga
klubbar. Tabeller finns även på Svensk Travsports hemsida under ponnytravet. Låt oss nu
prova detta och sedan se hur resultatet blev. En hel del hänger på Er aktiva att anmäla ut och
prova. Det roliga är att delta! Tänk positivt!

Ett annat ämne som diskuterats intensivt under hösten är de nya montéreglerna. Dessa har
varit på bordet under ett stort antal år och vi tillsammans har inte kunnat hitta en fullgod
acceptabel lösning. Vi har hela tiden haft krav från ST:s veterinäravdelning om att en
längdgräns för ryttarna måste införas. Tillsammans med vikten skulle detta utgöra kravet på
ryttaren i respektive kategori. Denna långdragna och sega historia har nu fått sitt slut då ST
och reglementskommittén beslutade, att helt gå på veterinärernas rekommendation, av
djurskyddsskäl, och införa denna längdgräns. Många av ponnyfolket bävar nu för att detta nu
skall innebära ”döden” för ponnymontén och att ponnytravet nu går ”sotdöden” tillmötes.
Detta har jag hört många gånger under mina många år i SPTF när det gjorts kontroversiella
regeländringar, men fortfarande lever ponnytravet och kommer så att göra, samt även göra
fortsatta framsteg inom Svensk travsport. Ponnytravet är och förblir en värdefull verksamhet
och utgör en stor potentiell resursbank för Svensk travsports nyrekryteringen till sporten i
framtiden

En annan sak som varit på tapeten är den årliga travgalan. Detta trodde vi i SPTF under förra
året att vi tillsammans med ST skulle genomföra i någon form tillsammans, men så blev inte



verkligheten. Mer om detta finns att läsa i informationen under rubriken ”nyheter” på vår
hemsida.

Så här i årsskiftestider innebär vårt arbete inom styrelsen mycket administration med att
analysera och slutföra förra årets verksamhet. Det ekonomiska resultatet skall analyseras,
tävlingsbiten, klubbverksamheterna och vår övriga verksamhet skall granskas och redovisas i
den verksamhetsberättelse som upprättas inför årsmötet. Budgeten för kommande år skall
göras och det skall förhandlas med potentiella ”sponsorer”, ST mfl om bidrag till SPTF.
Vidare kommer vi i styrelsen att förbereda oss inför kommande årsmöte och den prisutdelning
till våra årgångshästar och vandringspriserna till de godkända hingstar i kat A och B som
styrelsen utsett. Pris till årets bästa ponnytravklubb kommer också naturligtvis att delas ut.

Glöm därför inte att skicka in Din nominering av den klubb som Du anser skall erhålla
SPTF:s i fjol instiftade klubbpris till årets ponnytravklubb. Årets klubb erhåller förutom ära
och berömmelse, diplom och ett stipendium att använda till föreningsaktiviteter för
medlemmarna
Din nominering skall vara ordförande i SPTF tillhanda senast 15/2 på mail arne@sptf.nu
Glöm ej Din motivering till varför.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till klubbarna så fort dessa är klara dock senast 14
dagar före mötet(enligt stadgarna)

Om Ni nu alla aktiva tillsammans med era klubbar och travsällskap försöker hitta lokala
lösningar på de problem som Ni anser Er ha i Er verksamhet där hemma på ett positivt och
nyanserat sätt, och vi inom SPTF gör samma på vårt håll, så tror jag och flera med mig, att
ponnytravet under 2014 kommer att fortsätta ta andelar och anseende inom Svensk Travsport.

Kil 28/1 2014

Arne Florqvist
Ordförande


