Angående mätning av ponny för travet fr.o.m 2017
Styrelsen för SPTF tog vid sitt möte 2016-11-18 beslut om justering av mätningsreglementet
angående mätning av ponny för deltagande i travtävling.
Tidigare utfärdade mätintyg(år) GÄLLER!
Detta innebär att det år som är skrivet på intyget gäller. Går intyget ut 2016 skall ponnyn
mätas 2017. Går det ut 2017 skall den mätas 2018 osv.
Mätreglementet
Det är §4 som är justerad.
§4.
Ponny som tävlingsregistrerats kan mätas tidigast vid 3 års ålder . Ponnyns mankhöjd får ej
överstiga för kat A. 107,0 cm, och för kat B 130,0 cm.
Om kat A-ponny vid inmätningen mäter 102,0 cm eller under behöver inte ponnyn inkomma
med fler mätintyg. Om ponnyn mäter mellan 102,1-103,9 cm, ska mätning också göras vid 6
års ålder. Mäter ponnyn 104,0 cm och över skall den också mätas vid 4 och 5 års ålder samt
sista obligatoriska mätning vid 6 års ålder. Är ponnyn äldre än 6 år behövs ingen ny mätning.
Om kat B ponny vid inmätningen mäter 125,0 cm eller under, behöver inte ponny inkomma
med fler mätintyg. Om ponnyn mäter mellan 125,1-126,9 cm, ska mätning också göras vid 6
års ålder. Mäter ponnyn 127,0 cm och över skall den också mätas vid 4 och 5 års ålder samt
sista obligatoriska mätning vid 6 års ålder. Är ponnyn äldre än 6 år behövs ingen ny mätning

§6
Måttet skall tas på mankens högsta punkt, vilken i tveksamma fall fastställs i samråd med
veterinären. Om ponnyn är skodd mäts skons tjocklek inklusive eventuell sula med
skjutmått och detta mått avräknas. Mankhöjden anges med en (1) decimal
§8
Kontrollmätning kan ske slumpmässigt under tävlingsdagarna efter beslut av mätkommittén
och av denna utsedda två mätkontrollanter. Kostnaden för dessa står SPTF för. Vid denna
kontrollmätning avgör mätkontrollanterna om ponnyn är i mätbart skick. Skulle det vid sådan
kontrollmätning bedömas att ponnyn överstiger tillåten kategorigräns med mer än 2 cm får
ponnyn genast startförbud. Skulle måttet vara mellan 0,1-2,0 cm över tillåten kategorigräns,
tillåts ponnyn starta, men innan nästa startanmälan måste nytt mätintyg lämnas in och
registreras. Vägras utsedd ponny att kontrollmätas, erhåller ponnyn omedelbart startförbud
och detta gäller till dess att nytt mätintyg inlämnats och registrerats

SPTF godkänner endast gjorda mätningar och mätintyg underskrivna av personer på SPTF:s
publicerade mätkontrollantnalista
Nuvarande lista på godkända mätmän för SPTF gäller tills vidare. (Kommer att revideras)
SvRF mätmän kan godkännas efter att vederbörande mätman deltagit i av SPTF anordnad
konferens samt ansökt till SPTF om att vara SPTF:s mätkontrollant
Mätningar gjorda för SPTF skall föras in i ponnyns pass. Giltigt mätintyg skall medfölja
passet vid tävling.
Intyg finns på vårt kansli för rekvirering via mail. (Pris 10:-/styck enligt styrelsebeslut
2011-05-17 för att täcka tryckkostnaderna för SPTF). Betalning sker till Postgirot nr 41
99 55 – 0. När detta är gjort sänds mätintygen till Er per post. Glöm ej att ange namn
och adress på talongen så att försändelsen hamnar rätt.
Intygen skall skickas som vanligt till ST Hästsportens Hus för registrering.
Rekommenderat lägsta pris för mätning är 250:- per mätkontrollant och intyg. Till dessa
kostnader kommer ersättning för resor, eventuellt förlorad arbetsinkomst och ersättningen till
veterinär
För fullständig version, se Mätreglementet samt tillämpningarna till detta som ligger på SPTF:s
hemsida www.sptf.nu
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