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God fortsättning på det nya ponnytravåret! Vi får nu lägga ytterligare ett år (2014) till
handlingarna och kan konstatera en uppgång av ponnytravtävlandet. Detta medför att den
negativa nedåtgående trenden brutits och det är vi tacksamma för. Tack alla Ni som bidragit
till detta! Januari är ju också den tid då ändringar, nya regler mm träder i kraft. För
ponnytravet (även ”stora” travet) innebär det inga större ändringar. De ändringar som
genomförts hittar du på ST:s hemsida. Fr.o.m 2015 införs en sk. Incitamentmodell i banornas
uppdrag. När modellen presenterades under sommaren 2014 fanns inte ponnytravet med. Vi i
styrelsen reagerade skarpt på detta och skickade en skrivelse till förtroenderådet och frågade
varför samt föreslog naturligtvis att detta även måste gälla ponnytravets licenser. Vid
förtroenderådets möte diskuterades skrivelsen och det resulterade i att ponnytravet kom med i
modellen och det innebär att för varje ponnykusk som är ny eller tar upp sin gamla licens
erhåller sällskapet en betydande peng. Detta är resultatet av att vi (SPTF) är en
basorganisation med fullvärdigt medlemskap i svensk travsport som bevakar ponnytravets
intressen samt att vi har ett bra stöd från övriga basföreningar. Hade inte vi i styrelsen agerat
som vi gjorde, hade ponnytravet nu stått utanför denna modell. Det är tack vare SPTF som nu
sällskapen kan räkna in välbehövliga kulor till ungdomsverksamheten och garantera att
ponnytravet och övriga ungdomsverksamheten utgör en kraftig potential för den framtida
nyrekryteringen till Svensk travsport. Vi i SPTF delar mottot ”vi skall bli fler” med övriga
trav Sverige.

Vid vårt styrelsemöte på fredagen den 28/11 2014 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.

Förslag att vi på agendan vid vårt repskapsmöte skall ha en punkt som gäller tävling. Detta
kommer att hörsammas 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 .
Vid repskapsmötet /ungdomstinget i höstas diskuterades flera synpunkter från Er aktiva.
Ett ständigt återkommande ämne är ponnymontén och dess regler. Göran Åkerström ST fick
stå emot många angrepp på de införda reglerna. Hans förslag till att få ev ändringar av dessa



var att göra en utredning/forskning av slitage och övriga skador i samband med
ponnytävlandet.
Vi i styrelsen kommer att under feb författa och skicka en skrivelsen till ST där vi
förslår/begär en sådan utredning för att få fram forskningsresultat på ev förslitningsskador hos
ponnytravarna såväl vid sulkylopp som vid montélopp
Vidare kom synpunkter på propparna. Rikard fick med sig många synpunkter på dessa inför
säsongen 2015, men konstaterade att divisionssystemet har kommit för att stanna. Att
förändringar kan göras utifrån vissa kriterier är möjligt och skall då hanteras mellan
sällskap/klubb. Vi i styrelsen stöttar idén med divisionssystemet men har vid varje tillfälle
som getts, påpekat att propparna skall diskuteras mellan klubbarna och sällskapen och
utformas så att så många som möjligt kan delta vid tävlingarna, och att sällskapen måste hitta
en fungerande samverkan med klubben som alla är belåtna med. Att skriva proppar så att alla
kan delta vid varje tävlingsdag/tillfälle tror jag är en omöjlighet. Rikard Sjöberg på ST är den
som är bäst på att svara på Era frågor ang propparna.

SPTF firar under 2015, 40 års jubileum. Detta kommer på något sätt att uppmärksammas, men
riktigt hur arbetar vi med inom styrelsen. Dock vad som är klart är att den årliga travgalan
kommer att genomföras likt tidigare år på lördagskvällen 28 mars i samband med årsmötet
den 29 mars. Röstning på de nominerade kommer att ske under första delen av februari, håll
utkik på vår hemsida

Så här i januari 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 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.
Redovisningshandlingar inför årsmötet kommer att skickas ut till klubbarna så fort dessa är
klara dock senast 14 dagar före mötet(enligt stadgarna)

Kil 21/1 2015

Arne Florqvist
Ordförande


