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Tjenare i höstrusket!

Vilken underbar höst vi haft fram till början av okt!!! Flera dagar med sommarvärme och
flödande sol. Vi har nu avverkat en stor del av vår tävlingssäsong och går mot vintertider.
Dessa tider som skall användas till att läka ev. skador och annat som uppstått under
tävlingssäsongen samt uppbyggande inför nästa säsong. Vi kan konstatera att den gångna
säsongen medfört statistiskt sett en lätt försiktig uppgång av tävlandet. Vi har lyckats bryta
den nedåtgående trend som varit de sista åren. Det lovar gott för framtiden, men vi i styrelsen
och Ni i klubbarna får trots detta inte sluta med att aktivt jobba för ponnytravets utveckling
och den så betydelsefulla rekryteringsbas för Svensk Travsport i framtiden.
Under tiden som varit efter förra månadsbrevet har vi arbetat på som vanligt med att ha
deltagit i olika möte mellan övriga basföreningar och ST. Vid ett möte i juni fick vi inom
SPTF information om att ponnytravet inte skull inkluderas i incitamentmodellen som ger
sällskapen en peng för varje ny/återkommande aktiv till travet. Detta tyckte vi i styrelsen
sände felaktiga signaler till övriga om att ponnytravet inte är den betydelsefulla
rekryteringsbas som man angett i framtidsdokumentet ”horisont 2017” samt även påtalat vid
alla sammankomster som vi deltagit i. Styrelsen för SPTF beslutade därför att inför
förtroenderådet i början av sept. tillsända rådet/styrelsen en skrivelse där SPTF ifrågasatte
beslutet att exkludera ponnytravet från modellen. Vid möte föredrog undertecknad denna
skrivelse och fick glädjande med hela förtroenderådet i vårt tyckande. Detta innebär att
ponnytravet involveras också från 2015 i incitamentmodellen med avseende på ”nya
aktiva/återkommande aktiva” och detta ger då en peng till sällskapen för att användas i
ungdomsverksamheten ponnytravet.

För övrigt har de flesta av SPTF:s mästerskapslopp nu avverkats och vi har fått se mycket bra
resultat av de aktiva. Det som ligger närmast på min näthinnan är kriteriet och dess överlägsna
vinnare. Kat A vanns ju av Sjöbrisens Dunder och Freja Borg från Kalmar som vann
överlägset på tiden 2.38,4. I Kat B loppet såg vi en ännu överlägsnare vinnare i Come Clarity
och Hannah Gustavsson som avverkade sin distans 31,1 sek! snabbare än de närmast
konkurrenterna. Km tiden för Coms Clarity blev fina 1.55,3. Här kunde man säga att vinsten
blev med ”hela upploppet”. Ta väl vara på dessa talanger och Era övriga unghästar.

Under sept. mån genomfördes också mankhöjdskontroller vid 3 st. tävlingstillfällen.
Ca 100 talet ponnyer kontrollmättes och endast 1! höll inte måttet utan är föremål för
ytterligare en kontrollmätning då i hemma miljö, för att den skall ha så bra förutsättningar
som möjligt. Resultatet från dessa kontroller finns redovisade på annat ställe, men visar på att
vi har ett bra och väl fungerande mätningsförfarande för vårt tävlande.



4 okt avhölls den årliga ordförandekonferensen via video och det var en bra anslutning av
medlemsklubbarna. ”24 av SPTF klubbarna var representerade och vi var ca 30 talet person
som under 3,5-4 tim informerade och diskuterade erfarenheter från den gånga
tävlingssäsongen. Rikard Sjöberg visade statisktik och undertecknad pratade om SPTF och
vad vi har gjort hittills under året samt vad som kommer att hända framåt i tiden.
Klubbarna redovisade var och en för sig sina erfarenheter och synpunkter på
tävlingsupplägget, propparna, samverkan med sällskapen, travskolorna mm. De synpunkter
som framkom tar vi i styrelsen med oss och kommer att bearbeta dem under kommande
månader och möten. Överlag kan sägas att de närvarande var ense om att säsongen har
fungerat bra och att i de flesta fall fungerar det som det bör i samarbetet med sällskapen.
Vissa problem finns det i samarbetet med travskolorna vilket vi nu måste ta upp med
avdelningen ”näring&utbildning” när vi träffar dem den 27:e okt. I övrigt framkom några
synpunkter på detaljer i samband med tävlingarna som vi alla måste hjälpas åt att fixa, och då
tänker jag närmast på detta med understarters, information till de tävlande, box och
anmälningsavgifter mm. Avelsfrågan är en annan sak som vi nu måste ta tag i och verkligen
försöka skapa ett framgångsrikt samarbete med de olika rasföreningarna, då vi ser att
tillgången på bra tävlingsindivider måste upprätthållas för ponnytravet.

Vill återigen påminna ER alla om att SPTF och ST har nolltolerans mot mobbning och
trakasserier 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 avslutar återigen med 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 att vi inte går våra eller några andra enskilda personers ärenden när vi
handlägger och beslutar om ponnytravets utveckling utan ser till hela Sveriges ponnytrav.
Det kan därför uppfattas som att vi inte lyssnar på Er aktiva utan jobbar med både helstängt
och huva, men så är inte fallet. 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
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