Reglemente
För mätning av ponnyer som tävlar inom Svensk Travsport
Gäller fr.o.m. 2017-03-01
1. Ponny som tävlar i Sverige skall ha svenskt mätintyg. Mätintyg kan endast utfärdas för
ponny för vilken uppvisas gällande ID-handling t.ex. registrering i avelsförening eller EUpass
och är chipmärkt. Utfärdad ID-handling skall vara i original.
2. Vid mätning för intyg skall samtidigt delta två god kända mätkontrollanter och en veterinär.
Mätkontrollanterna skall vara godkända av SPTF.
3. Ponnyns signalement och övriga igenkänningstecken skall kontrolleras mot företedd ID
handling. Föreligger avvikelse från signalementsbeskrivningen eller finns skäl att
ifrågasätta ponnyns identitet får mätintyg inte utlämnas.
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
5. Med undantag för kontrollmätning får ponny mätas högst två gånger under samma
kalenderår och då endast av samma mätkontrollanter.
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 i centimeter med en (1) decimal.
7. SPTF:s mätkommitté kan beordra kontrollmätning, efter kontakt med ponnys ägare, i syfte
att bedöma om en mätning är korrekt utförd eller för inhämtande av statistiskt värde.
Mätkommittén utser därtill två mätkontrollanter och bereder de mätkontrollanter som gjort
den ifrågasatta mätningen tillfälle att närvara.
När kontrollmätning görs på SPTFs begäran svarar SPTF för mätfunktionärernas kostnad.
8. Vägrar ägare/företrädare till ponny kontrollmätning, erhåller ponnyn omedelbart
startförbud och detta gäller till dess att nytt mätintyg utfärdat av av SPTFs mätkommitté
utsedda mätkontrollanter inlämnats och registrerats.

9. Ägaren till ponny eller annan privatperson, som vill ifrågasätta mätningen av ponny
kan hos SPTF begära kontrollmätning. Skriftlig begäran med angivande av skälen till
framställningen skall insändas till SPTFs kansli tillsammans med deposition av 1000 kr.
Sådan begäran skall av SPTF avslås om kontrollmätning redan skett eller begäran bedöms
oskälig. Den som begärt kontrollmätningen svarar för mätfunktionärernas kostnad.
Beviljas inte framställningen eller visar det sig att det ifrågasatta mätintyget angett fel
kategori eller att ponnyn är över ponnymått återbetalas depositionen.
Stannar däremot ponnyn inom tidigare kategori är depositionen förverkad.
10.Visar kontrollmätning att tidigare mätning ej överensstämmer med den nya mätningen blir
tidigare utfärdat mätintyg ogiltigt och ersätts av intyg från kontrollmätningen från och med
den dag sådan beordrats.
Visar två efter varandra kontrollmätningar att ponnyn är övermätt (för hög mankhöjd för
deltagande i travtävling i Sverige) kan aktuell ponny INTE återkomma mer för ny mätning.
11. Ponny med svenskt mätintyg, som vid mätning inte godkänns i respektive kategori
Flyttas till högre kategori alternativt får inte längre tävla som ponny i Sverige.
Tidigare utfärdat mätintyg blir i sådant fall ogiltigt.
12. Det får inte finnas någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
mätkontrollanternas opartiskhet vid mätningen och det ankommer på honom/henne att själv
ange sådan och avstå från mätningen. (Förvaltningslagens bestämmelser om jäv gäller)
13. Den som berörs av SPTFs mätkommitténs beslut kan överklaga detta hos SPTF:s styrelse
senast tre veckor efter klaganden fått del av beslutet.
Beslut i SPTF:s styrelse 2016-11-18 §91
tillägg 2017-01-24 §111, 2017-02-28 §127.

