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Tjenare!

Vi har nu kommit in i våren! eller kommer vi att få ett bakslag som vanligt? Efter förra
nyhetsbrevet har vi hunnit avverka ett årsmöte med val av ”ny” styrelse inför kommande
verksamhet och därefter genomförde vi en bantad prisceremoni för våra duktiga ungdomar.
Årsmötet var avklarat på nästan rekordfart lett av rutinerade Björn Frössevi. Två nya kom in i
styrelsen och vi övriga hälsar dessa hjärtligt välkomna till styrelsen och hoppas att deras nya
fräscha syn på ponnytravet och dess framtid skall göra avtramp i vårt arbete. Det nya är
Mickael Johansson från Skåne och Tomelilla klubben. Micke (i dagligt tal) har tidigare
arbetat i styrelsen , men det var ett antal år tillbaka, närmare bestämt i slutet av 1900 talet och
början av 2000 talet, Micke driver tillsammans med sin hustru Malin ett litet stuteri i Skåne
och deras 2 barn är aktiva inom ponnytravet. Den andra nya personen är från Bergsåker och
heter Anette Buhler. Anette har hvå barn som är aktiva inom ponnytravet och själv är hon
ordf. i klubben och kommer i SPTF att ingå i kommittén som kommer att arbeta med att ta
fram den nya arbetsplanen för SPTF. Vidare kommer Anette att vara ansvarig för
ungdomskommittén och arbeta med vad som har med Er ungdomar att göra, typ
ungdomstinget mm.
Micke och Anette kommer växelvis att ingå i PTK (ponnytravkommittén) som jag tidigare
berättat om och som tillsammans med representanter från banorna, ST och SPTF handlägger
frågor som har med ponnytravet att göra. PTK är inget beslutande forum utan bara ett
diskussionsforum. Förslag till förändringar i regelverk mm kommer att förankras i SPTF:s
styrelse innan det förs vidare i organisationen Svensk Travsport. I PTK har vi vid vårt senaste
möte den 11 april bl.a tagit upp
Ponnytravkommitténs roll
där vi konstaterade att SPTF är en betydande deltagare och remissinstans för ponnytravet och
ponnytravets bevarande och fortsatta utveckling.
Ponnytravpropositioner
Propositionernas utseende, klubbarnas möjlighet till deltagande, samverkan i propparnas
utformning inom en region mm diskuterades, vad som kommer att hända beträffande detta
återstår att se, men vi kunde konstatera att huvudsakligen tillägg efter poäng har kommit för
att stanna. Utformningen av detta kommer att analyseras efter årets tävlingar.
Travskoleligan
Här informerades om att en liga bestående av anmälda travskoleponnyer samlar poäng för att
sedan erhålla pris utifrån summan poäng. Mer finns att läsa om detta på hemsidan för unga
magasinet.
Årets Ponny
Här konstaterade vi att årets (2013) lösning inte var bra och att vi SPTF och ST kommer att
sätta oss ner och ta fram ett koncept som vi båda kan godta inför nästa års ”gala”
Utbildningsfrågor
Här kommer vi (SPTF) att diskutera med avd utbildning och näring om problemet med ”lång”
utbildningstid och därmed dyra kostnader för att erhålla ponnytravlicens. (allt enligt era
synpunkter ute i klubbarna) Vidare kommer vi att diskutera kostnaden för licensen i
förhållande till övriga licenskostnader inom ST.



Vidare under senare tid har Svenskt Travsport genomfört sitt årsmöte det sk fullmäktigemötet
SPTF hade för första gången rösträtt och det utnyttjades enligt den rätt som övriga bas
föreningar har. Det informerades om spelets betydelse för travsporten och att år 2014 kommer
det att finnas en stående punkt på ST:s styrelses dagordning som har med ungdomsfrågor att
göra. Med anledning av detta inbjöd jag som ordförande ungdomsrepresentanterna till ett
möte mellan SPTF och dem, för att få informera om vår syn på ungdomsarbetet och
framförallt ponnytravets betydelse inom Svensk travsport i framtiden. De fick också ett
exemplar av vår sammanställning ”SPTF 1974-2012” för att kunna sätta sig in i vår tidigare
verksamhet. Ungdomsrepresentanter i ST:s styrelse är Jonas Biderman från Eskilstuna och
Rebecka Persson från Axevalla. Förhoppningsvis kommer detta möte mellan oss att ske
snarast möjligt och jag återkommer i nästa nyhetsbrev med en rapport.

Tävlingarna har som syns i tävlingskalendern kommit igång och fina resultat har redan
presterats. Att det nya handikappsystemet måste få sin tid att etablera sig är självklart. Att
några kommer i kläm är ofrånkomligt och det är lika oberoende på vilket system som
ponnyerna handikappas efter. Ge det den tid det behöver och gör Ert bästa för att det skall bli
så bra som möjligt genom att anmäla till loppen. Framtiden får sedan utvisa om det var fel
eller inte, men hav tålamod och ödmjukhet!
Jag garanterar Er att det inte görs för att djävlas med Er aktiva utan för att säkerställa och
vidareutveckla ponnytravet och aveln av ponnytravare inom Svensk Travsport inför
framtiden.

Jag vill avsluta med att tacka Er för det fortsatta förtroendet jag fick av årsmötet att leda
ponnytravet och dess arbete under 2014 fram till nästa årsmöte. Jag garanterar Er att jag, som
alltid kommer att ha ponnytravet bästa och dess utveckling framför mina ögon då jag deltar i
olika forum och fattar beslut med påverkan för ponnytravet.

På återhörande och ha dä
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