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Nu är det snart juletider!

Vi har nu avverkat en höst som varit allt annat än god. Regn och rusk har vi upplevt så det
räcker för ett tag. Nu vill vi ha några
gör det ljusare. Hösten är ju också mötenas tid. Helgen 29 november avverkades årets
ungdomsting och representationsmöte.
möteshotell i Arlandastad. Huvudt
2017” . ST var inbjudna att informera om tävlingssäsongen 2014 och de kommande
förändringar som sker inför 2015. ST representerades av ponnysportchefen Rikard Sjöberg
och chefsveterinär Göran Åkerström. Göran pratade om hästhälsan och dess betydelse inom
travsporten. Systemet har gett eko
informerar inom travsporten i övriga Norden som Europa. Vidare kom det också att diskuteras
om de nya regler som gällt inom
Göran gav oss tipset att hemställa hos ST om att starta ett projekt där det
grundligare forskning av tex en veterinärstuderande eller
förslitningsskador på ponnyhästar i samband med montélopp. Vi inom styrelsen
därför att efter nyår författa en skrivelse och skicka den till ST och be dem initiera till ett
sådant projekt. Fram till dessa kommer ingen ändring av montéreglerna att ske.
också synpunkter om att utbildningen av montéryttare är bristfälli
allför goda exempel på montéekipage, såväl inom stora travet som ponnytravet. Här finns det
nog en del att göra.
En annan återkommande synpunkt som kom upp var utformningen av propparna. Hur dessa
skall se ut och hur de skall förändras finns det nog lika många lösningar på som det finns
aktiva. Vi kunde dock konstatera att divisionssystemet kommer att vara kvar. Viss justering
kan ev kunna ske om den analys som efter årets tävlingar skall göras
trots allt att tävlandet med avseende på bl.a antalet starter som ponnyerna gör har ökat.
Antalet licensierade kuskar som kör lopp har ökat mm.
verksamhetsstatistik som finns på SPTF:s hemsida under rubriken statistik.
är mycket bekymmersamt är att antalet betäcka
Inom en inte allför snar framtid kommer vi att sakna ny
kamrater och tävlingsindivider till våra ungdomar. Här måste vi tillsammans m
rasföreningarna hitta något gemensamt att arbeta för så vi vänder denna nedåtgående kurva.
Ett sätt kan vara att vi ser till på något sätt att våra ungdomar stannar kvar längre inom
ponnytravet än vad som är idag. I genomsnitt är en ungdom aktiv i högs
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finnas incitament som gör att vi kan ha dem kvar längre och även högre upp i åldrarna än vad
som är fallet idag.
Ett annat sätt kan vara hur vi pratar om ponnytravet och dess betydelse. Har vi en negativ
attityd som tyvärr florerar hos ett antal individer, ger detta inte någon bra inspiration till nya
ungdomar att börja med ponnytrav. Vi måste vända denna attityd och i stället ha en global,
positiv syn på vad vi håller på med. Vid vårt styrelsemöte på fredagen beslutade vi om en
policy som skall gälla för SPTF och den lyder:

Genom en god etik och moral som innebär ärlighet och öppenhet, agera med ett gott syfte
och god vilja, ta ansvar och agerandet ska utmärkas av ordning och reda. God etik och
moral innebär även ett tydligt avståndstagande mot dopning, droger och mobbing.

Vidare kom det förslag att vi på agendan vid vårt repskapsmöte skall ha en punkt som gäller
tävling. Detta kommer att hörsamas och det innebär att de frågor som Ni aktiva/klubbarna vill
att vi tar upp till diskussion skall vara skickade till styrelsen senast en månad före mötesdatum
för att kunna hanläggas och ges svar på .

Anette Buhler kommer att finjustera den genomgångna vision och målplanen, som sedan
kommer att slutligen beslutas om på vårt årsmöte 2015.

Beträffande propparnas utformning så uppmanar vi klubbarna att ta kontakt med sällskapen
och sportchefen för att diskutera dessa utifrån de lokala förutsättningarna och vilka proppar
som är möjligt att förändra. Har man en dialog istället för monolog så finns det
förutsättningar. Vi i styrelsen kommer att via ponnytravkommittén noggrant följa hur
justeringarna kommer att se ut och hur klubbarna agerar i detta avseende.

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.
SPTF:s och ST:s polisys i detta är de som nu gäller.

Ett motto som vi inom travsporten och ponnytravet står bakom är att VI SKA BLI FLER!

Jag avslutar med att önska Er alla (ingen nämnd eller glömd) en God Jul och ett Gott Nytt
ponnytravår 2015,
och återigen garantera Er att vi i styrelsen alltid har ponnytravet bästa och dess utveckling för
våra ögon då vi deltar i olika forum och fattar beslut med påverkan för ponnytravet.

På uppdrag av styrelsen och på återhörande och ha dä
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