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Tjenare i sensommaren!

Vilken härligt sommar vi haft!!!! Mellan 28
människor och djur har dock tyvärr lidit
för de flesta och skolorna börja så smått dra igång igen. Ponnytravtävlandet är i full gång och
det ena dubbeltravet efter det andra avlöser varandra. Att köra dubbeltrav innebär en stor
fördel för både aktiva och arrangeran
helg samt ger de aktiva flera starttillfällen under en kort period. Samtidigt har man ett
ypperligt tillfälle att skapa gemenskap aktiva emellan i.o.m att de flesta anordnar samkväm i
form av grillkvällar mm under mellandagen.
erfarenheter och knyta nya kontakter med likasinnade.
Inom styrelsen har vi under sommarmånaderna deltagit i div möten mellan bl.a
basföreningarna, informationsträffar me
svensk travsport är helt tydlig. Det som mest varit på tapeten är ST
”Banornas uppdrag” enligt framtidsdokumentet ”Horisont 2017. I banornas uppdrag finns bl.a
en ny incitamentmodell som inneb
beroende på hur banorna uppfyller de olika incitamenten. Uppbyggnaden av denna modell
innehåller bl.a ett incitament där banorna erhåller en peng för varje ny aktiv
under året. Detta för att stimulera nyrekryteringen till travet. Ponnytravet är som vi i styrelsen
menar en stor del i denna rekrytering och skall därför också omfattas av detta incitament. För
att med tyngd påtala detta för svensk travsport har styrelsen skickat in en skrivelse
till förtroenderådet att behandlas vid förtroenderådet
Återkommer efter mötet hur det gick.
I samband med NM på Solvalla
sommarmånaderna i Stockholm
vice sportchefen Per Wetterholm.
Styrelsen hade begärt en redovisning av
som ST har. ST redovisade en del tabeller och siffror på tävlandet som
försiktig uppgång i ponnytravtävlande. Här följer några diagram som redovisades.

sommar vi haft!!!! Mellan 28-34 graders värme under långa perioder. Många
människor och djur har dock tyvärr lidit av denna sommarvärme. Semestrarna börjar nu ta slut
för de flesta och skolorna börja så smått dra igång igen. Ponnytravtävlandet är i full gång och
det ena dubbeltravet efter det andra avlöser varandra. Att köra dubbeltrav innebär en stor
fördel för både aktiva och arrangerande sällskap/klubb. Man koncentrerar in
helg samt ger de aktiva flera starttillfällen under en kort period. Samtidigt har man ett
ypperligt tillfälle att skapa gemenskap aktiva emellan i.o.m att de flesta anordnar samkväm i

lar mm under mellandagen. Ungdomarna får här ett bra tillfälle att utbyta
erfarenheter och knyta nya kontakter med likasinnade. Bra jobbat!
Inom styrelsen har vi under sommarmånaderna deltagit i div möten mellan bl.a
basföreningarna, informationsträffar med ST mm. Att nu SPTF är en fullvärdig medlem av
svensk travsport är helt tydlig. Det som mest varit på tapeten är ST:s utformning av

ramtidsdokumentet ”Horisont 2017. I banornas uppdrag finns bl.a
en ny incitamentmodell som innebär att banorna erhåller olika mycket pengar från ST
beroende på hur banorna uppfyller de olika incitamenten. Uppbyggnaden av denna modell
innehåller bl.a ett incitament där banorna erhåller en peng för varje ny aktiv

stimulera nyrekryteringen till travet. Ponnytravet är som vi i styrelsen
menar en stor del i denna rekrytering och skall därför också omfattas av detta incitament. För

påtala detta för svensk travsport har styrelsen skickat in en skrivelse
till förtroenderådet att behandlas vid förtroenderådets möte i Malmö i början av sept.
Återkommer efter mötet hur det gick.

på Solvalla den 8/8 avhöll styrelsen sitt första möte under
i Stockholm. Styrelsen träffade representanter från ST Rikard Sjöberg och

vice sportchefen Per Wetterholm.
Styrelsen hade begärt en redovisning av tävlingsläget för ponnytravet samt vilka framtida mål
som ST har. ST redovisade en del tabeller och siffror på tävlandet som glädjande
försiktig uppgång i ponnytravtävlande. Här följer några diagram som redovisades.

34 graders värme under långa perioder. Många
. Semestrarna börjar nu ta slut

för de flesta och skolorna börja så smått dra igång igen. Ponnytravtävlandet är i full gång och
det ena dubbeltravet efter det andra avlöser varandra. Att köra dubbeltrav innebär en stor

insatserna till en
helg samt ger de aktiva flera starttillfällen under en kort period. Samtidigt har man ett
ypperligt tillfälle att skapa gemenskap aktiva emellan i.o.m att de flesta anordnar samkväm i

Ungdomarna får här ett bra tillfälle att utbyta

Inom styrelsen har vi under sommarmånaderna deltagit i div möten mellan bl.a
d ST mm. Att nu SPTF är en fullvärdig medlem av

utformning av
ramtidsdokumentet ”Horisont 2017. I banornas uppdrag finns bl.a

är att banorna erhåller olika mycket pengar från ST
beroende på hur banorna uppfyller de olika incitamenten. Uppbyggnaden av denna modell
innehåller bl.a ett incitament där banorna erhåller en peng för varje ny aktiv som kör lopp

stimulera nyrekryteringen till travet. Ponnytravet är som vi i styrelsen
menar en stor del i denna rekrytering och skall därför också omfattas av detta incitament. För

påtala detta för svensk travsport har styrelsen skickat in en skrivelse om detta
början av sept.

avhöll styrelsen sitt första möte under
representanter från ST Rikard Sjöberg och

för ponnytravet samt vilka framtida mål
glädjande visar på en

försiktig uppgång i ponnytravtävlande. Här följer några diagram som redovisades.
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Hela redovisningen och alla siffror kommer ST att redovisa vid den ordförandekonferens som
sker den 4:e okt via videolänk. Till denna konferens kommer samtliga klubbars ordförande att
personligt inbjudas. Kallelse mm kommer att skickas ut i början av sept.
Enligt ytterligare statistik som presenterades, visar den på en försiktig uppgång av antal
startande i loppen för flera klubbar. En bidragande orsak till detta kan vara att det körs flera
dubbeltrav än tidigare. Alla diagram mm kommer att skickas ut till klubbarna i samband med
konferensen.
När det gäller startande 3-åringar kan nämnas att vi trots nedgång av betäckningssiffrorna för
kat A och kat B de senaste åren ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Mellan 25-30 nya
i kat A och c:a 50 talet i kat B. Vidare visar en enkel analys att flera är nu med och delar på
priskakan än tidigare vilket visar på en spridning av prisplaceringarna.

En sak som vi återigen tog upp och debatterade med ST var klubbarnas möjlighet till
påverkan av utformningen av propparna. ST deklarerade som de gjort tidigare att
divisionsindelningen kommer att vara kvar. De aktiva genom klubbarnas representanter har
och har haft möjlighet att lämna synpunkter och vara med och utforma propparna för de sk
ramloppen och då som sagt via en av klubben utsedd representant som kontaktat sportchefen
på sitt sällskap ang detta. Men det gäller att klubben tar vara på denna möjlighet och aktivt
engagerar sig i detta arbete. Här måste klubben ta sitt ansvar. Varje enskild aktiv har därmed
möjlighet att via en namngiven klubbrepresentant (lämnas till Rikard och respektive
sportchef) lämna sina synpunkter till utformningen av dessa proppar. Detta ger som vi ser det
möjlighet för varje klubb att påverka utformningen av propparna för det lokala materialet av
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tävlande. Flera klubbar har enligt uppgift från dem själva utnyttjat denna möjlighet och fått
förändringar gjorda.

För övrigt beslutade styrelsen att genomföra som sagt ordförandekonferensen lördagen den
4:e okt med början kl. 11.00. Helgen 29 nov kommer representantskapsmöte och
ungdomsstinget att hållas. Plats för dessa möten bestäms senare. Kallelse till dessa möten
skickas till klubbarna under början av hösten. Mötesdatum redovisas även på vår hemsida.

Vidare arbetar vi med en reviderad arbetsplan fram till 2017 för SPTF. Förslag till sådan plan
kommer att tillsändas klubbarna innan ordförandekonferensen.

Vi har tyvärr ännu inte fått till ett möte med representanter från avdelningen ”utbildning och
näring” hos ST och tillsammans med dem diskuterat bl.a. utformningen av licenskraven och
då främst med avseende på möjligheten att behålla/få tillbaka licensen efter uppehåll. Vi har
heller inte kunnat få ihop det med ungdomsrepresentanterna i ST:s styrelse Rebecka Person
och Johan Biderman för att informera dem om SPTF:s och framförallt klubbarnas
betydelsefulla arbete med nyrekrytering av intresserade till travets underbara värld. Vi
kommer att jobba vidare på detta under kommande månader.

Vill återigen påminna ER alla om att SPTF och ST har nolltolerans mot mobbning och
trakaserier mot aktiva, funktionärer och övriga inom travsporten. ST och SPTF kommer att ta
till nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemen där sådana finns/uppstår.

Jag garanterar Er att vi i styrelsen alltid har ponnytravet bästa och dess utveckling framför
våra ögon då vi deltar i olika forum och fattar beslut med påverkan för ponnytravet.
Jag garanterar Er också att vi tar del av och framför de flesta av Era synpunkter till ST och
försöker påverka dem med Era synpunkter.

På uppdrag av styrelsen och på återhörande och ha dä

Kil 14/8 2014

Arne Florqvist
Ordförande


