
 

Stockholm 20181124-25 
Quality Hotell Friends Arena 

Anteckningar Representantskapsmöte/Ungdomsting Svenska Ponnytravförbundet    

Närvarande från styrelsen: John Malmberg, Maria Gabrielsson, Susanna Carlsson, Peter Zetterqvist, Camilla Ingerstad och Micke 
Johansson. Ungdomsrepresentanter: Emma Gabrielsson och Katarina Hall. Adjungerade: Arne Florqvist, Sportavd. Samt Dennis 
Olsson, Valberedningen 

------------------------------- LÖRDAG 2018-11-24 ---------------------------- 
Alla hälsades välkomna och presentation av styrelsen, sportavdelningen och valberedningen gjordes. 

ALLMÄNT 

• Katarina och Emma går igenom vad ungdomarna ska jobba med. De presenterade hur säsongen 2018 har sett ut.  
• Prispengarna för kat. B är i grunden 600kr i första pris som kommer från ST. Prispengar utöver det lägger sällskapen till 

eller sponsorer. När det gäller kat. A så ska priserna motsvara de prispoäng som hästen belastas med.   
• Bra diskussioner och inlägg från deltagarna med hur man gör på sina lokala banor. 
• Kom ihåg att förnya era licenser, träningslistor och vaccinationer.  
• Viktigt är att uppdatera träningslistorna så proppskrivarna inte skriver ut proppar för hästar som inte finns i träning.  

Dilemman som kan uppstå inom ponnytravet 

1. Du har anmält till ponny till 3 proppar. Hästen kommer bara med i ett. Varför är det så? 
Tänk på hur ni prioriterar önskemålet i propparna, dvs rankingen.  

2.  Varför skrivs det ut så många specialare?  
Mycket hästar och beroende på hur träningslistorna ser ut. Även här uppdatera era träningslistor.  

3.  Du får startförbud och veterinären är helt frågande. Vad har hänt? Vem har gett dig startförbud.  
Måldomaren och/eller Bandomaren (orent trav) 

Ungdomarna går på grupparbete ang. tävlingarna, vad har varit bra, vad kan vi förbättra och varför kan vi förbättra det. Ta fram 
en kort mening om vad som Jennifer och Nilla har gjort bra under året. Ta fram frågor och önskemål till Jennifer Persson. 
(redovisning i separat dokument) 

REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2018 10:15 – 11:00 

Vad har SPTF jobbat med under 2018 

• BAS 
• Förtroenderåd 
• SVG 
• Måldomarkonferens 
• Dialog med ST 
• Bidrag från ST 
• Banunderlag  
• Sponsorer 
• Föreningsutbildning 
• Medlemskap matrikel och infoblad – Förslag på att förenkla och digitalisera medlemsmatrikeln inkom. Vi tittar vidare på 

det och tar gärna in förslag utifrån.  
• Underlag GDPR 
• Årets Ponnyer och ungdomsstipendium.  
• Avelsfrågor 

 
 

 

 



Prestationspremien för hingstar 

Många 3-åringar har gått fantastiskt bra i år och vi hoppas att alla hingstar kommer att visas inom ramarna för 
prestationspremien. Hittills i år har vi haft en inkommen som är berättigad för premien. Kom ihåg att har du uppnått den 
uppsatta tiden som t.ex. 3-åring så behöver du inte visa den samma år för att vara berättigad till premien, det kan du göra som 4 
eller 5 åring osv… 

Avel 

Vi har som förmodligen alla vet ett stort problem med aveln där det framförallt är brist på ponnyer. Ett annat problem är att vi 
har för få travhingstar och därmed blir aveln för smal. SPTF har en avelsgrupp som jobbar med detta och vi kommer återkomma 
inom kort med mer information med det stora arbetet vi genomför för att bredda och öka ponnyaveln 

Mätkommittén  

Fokus på att mätreglementet blir detsamma i alla nordiska länder. Revision av reglementet kommer föreslås.  

JENNIFER PERSSON 11:00 - 1200 

Jennifer presenterade sig själv och sin uppgift inom Svensk Travsport som Ponnysamordnare. Är själv f.d. aktiv inom ponnytravet 
och rider idag monté med egna hästar på sin träningslista.  

Nilla och Jennifer upplevs som väldigt tillmötesgående och hjälpsamma av ungdomarna, de har ett bra bemötande och vänliga. 
Bra kontakt utåt via bland annat sociala medier. Kontaktar även den aktive själv för att lösa problem som uppstått.  
 

• Varför får man tävla i tre år mindre i Sverige istället för Finland?  
En fråga som tas vidare till ST 

• Varför finns det inte fler specialare som är öppna för hästar som inte gjort 10 starter? 
Det är ett problem som diskuterats mellan Nilla och Jennifer. Förslaget är att ha fler rekordhandicaplopp för dessa 
hästar. Detta har gjorts vid få tillfällen vilket är bra när det görs.  

• Man vill har fler tävlingsdagar tidigare på säsongen?  
I år så kommer tävlingssäsongen bli längre och några fler tävlingsdagar mot förra året. Även att det läggs fler 
tävlingsdagar på lördagar istället för söndagar.  

• Det är positivt att det blivit färre penninglopp då dessa lopp mest gynnar nya snabba hästar med talang. 
• Man upplever bra variation på propparna i år och som passar alla typer av hästar.  

Man tittar ju hela tiden på att försöka tänka så många hästar i loppen som möjligt. Viktigt är att träningslistor är 
uppdaterade.  

• Man vill ha lite längre pauser mellan loppen.  
Något som är upp till varje sällskap/bana att bestämma 

• Varför finns det inte intervallproppar för de långsamma hästarna? 
Jennifer har inget bra svar utan har varit mer en principsak. Något som får diskuteras vidare. Men en anledning är att de 
snabba hästarna som startar där har STOR fördel i ett intervallhandicaplopp. Man kan köra en intervall för långsammare 
hästar men stänga den för att förhindra de snabbaste hästarna. 

• Alla SM-loppen på en dag tillsammans med stora travet var ett tips för att visa upp ponnytravet bredare.  
Trav och Monté funkar inte riktigt då vissa hästar startar i bägge loppen. Monté-SM på en torsdagskväll är något som 
bör tänkas om.  

• Planeringen inför tävlingssäsongen är igång.  
Dialog förs i närmaste tiden med banorna för att spika datumen.  

• Bra variation på propparna i år och fler proppar för de långsammare ponnyerna  
Tips på ytterligare variation med distanser och pengahandicap 

• Det önskas utbildning på hur man läser proppar.  
Nya kuskar och föräldrar har svårt att läsa propparna och vill ha utbildning. Detta är något som SPTF och ST för att titta 
på. 

• Man vill ha ytterligare press på ST/Sällskapen att få in de insprängda loppen mitt i tävlingsdagarna och att det flaggas 
i program m.m. 

• Man vill också få större möjlighet att värma sina ponnyer.  
Förslagsvis så är man tydlig i programmet att det finns en viss tid för ponnyerna att värma och att vill man värma med 
stor häst så tar man hänsyn. Åby föregår med gott exempel med SM där.  
 



--------------------------------------- LUNCH 12 – 12:40 ------------------------------------------ 

GÄSTFÖRELÄSARE (Ungdomar)12:45 – 13:45 
Emilia Leo – Framgångsrik kusk och ryttare som blommat ut framförallt under 2018. Flera V75-segrar i bagaget.  
GRUPPARBETE (Klubbrepresentanter) 

• Hur bidrar vi i klubben att målen i Pegasus 2020 uppnås? 
• Hur skulle vi klubbar kunna bidra till att målen i Pegasus 202 uppnås? 
• Hur skulle SPTF centralt kunna bidra till att målen i Pegasus 2020 uppnås? 
• Tävlingsformer för folk utan licens? 

En sekreterare utses och redovisning sker i form av inlämnade dokument för sammanställning av SPTF 
 

GODA EXEMPEL FRÅN KLUBBARNA 13:45 – 14:45 
 
OBS!!! Tänk på att undersöka möjligheten hos respektive kommun om olika möjligheter till verksamhetsbidrag.  

Östersunds Ponnytravklubb 
Katrin och Madeleine 

Ca 153 medlemmar 41 aktiva kuskar, 6 heldagar/år 5 på Östersund och 1 på Wången i samband med PEV samt ytterligare en på 
Ovalla.  
 
Återkommande ledord i klubben! 

• Alla ska känna sig välkomna 
• Vi uppmuntrar varandra 
• Vi hjälper varandra 
• Vi hälsar på alla 
• Vi ser till att alla får vara med 
• Vi visar varandra hänsyn 

Återkommande arrangemang: 

• Träningshelg - Externa och interna föreläsare, ”storkuskar” som testkör ponnyer, hovvård, balansering, startövningar, 
hästvälfärd, Wången m.m. Låga kostnader så det passar alla.  

• Elitloppsresa - Studiebesök, Gröna Lund och Elitloppsauktion 
• Planera säsongen tidigt och involvera alla klubbmedlemmar att hjälpa till 
• Hjälpa ”stortravet” under deras tävlingar som utbyte mot ersättning och hjälp.  
• Satsar på BRA priser och till alla som startar 
• Klubbtävlingar med alternativa tävlingsformer för de som inte har licens. Alla ska uppmärksammas för någonting och 

prisbelönas för det.  
• Arrangera Julpyssel där man gör saker som är hästrelaterade såsom kransar att hänga i stallet 
• Brännbollskvällar 
• Fotokvällar där kuskar och hästar fotograferas av professionell fotograf.  
• Ponnytravgala med middag och lekar. ALLA kuskar som är med på galan får priser.  
• Klubbartiklar med broderier med klubblogga samt namn på häst/kusk. Klubben sponsrar medlemmarna med en summa 

för att handla.  
• Fotograf på alla tävlingar 

Örebro/Lindesberg 

Yvette och Annie 

Ca 50-talet medlemmar som de flesta kommer via travskolan.  

• Två banor, Örebro och Lindesberg, bra samarbete med respektive banor 
• Prisutdelning vid stortravet 



• Hjälper till att mocka boxar före och efter tävlingsdagar 
• Ofta in extrakval 
• Möjligheter till autostart i provloppen 
• 10 nya kuskar till denna säsong 
• Gemensamma aktiviteter såsom klubbtävlingar 
• Samarbete med travskolan och Ponnykampen 
• Samarbete arbetas det på med övriga klubbar inom sällskapet och diskussion pågår om att få in ett ponnyprovlopp i 

samband med de stora hästarnas (amatörernas) provlopp 
• Ponnytravgala där alla får priser för någonting 
• Dubbeltrav på Lindesberg 

Åby 

Karin och Anna 

22 familjer + 2 enskilda medlemmar i klubben 

• Bra dialog med sällskapet ang. upplägg på tävlingsdagarnas upplägg med sportchefen 
• Bra samarbete med travskolan 
• Alla från Travskolan kommer in i klubben 
• Provkörning med A-tränare med tips och tricks för ponnyerna 
• Sällskapet står för pokaler, prischeckar och personal till tävlingsdagen 
• Bemannar kuskfiket och får en ersättning från Sällskapet för det. 
• Avslutade tävlingssäsongen med klubbmästerskap med A+B-lopp samt ett gubb/gum-lopp.  
• Någon form av event utanför travet under våren 
• Kuskarna är väldigt nära och måna om varandra.  
• Nytt projekt som heter Unga ÅBY som startats av 6 tjejer för att få in fler ungdomar inom travsporten. De samlar ihop 

pengar till i första hand en elev som ska kunna gå alla kurser på travskolan och sedan ta licens.  

Skellefteå 

Malin 

21 kuskar som kört 2018 

Ingår i Sällskapet och största ledordet är TILLSAMMANS 

 

Allt utgår från Sällskapet 

 

 

• Subventionerat pris på uppstallning i ungdomsstallet 
• Alla ”avdelningar” har en egen länk som sammanstrålar i Sällskapet 
• Lösningsfokuserade 
• Travet inom idrottsrelaterad skola (LIO-utbildning) 
• Första tävlingsdag redan i mars på isbana i samband med sportlovet 
• Hjälper till med balansering för att kunna tävla på isbana 
• 13 ytterligare kuskar efter jul 
• Sällskapet kontaktade klubben för att utveckla ungdomstravet 
• De som är som går i travskolan blir automatiskt medlemmar i klubben 
• Många övernattningsläger ponnytravläger v26 varje år.  
• Halloween-kvällar med spökstigar 
• Travgala med prisutdelning, gemensam middag och övernattning. Viktiga med galan är att alla ska synas, alla får pris 

och alla behövs. Ett arbete som pågår under hela året för att få till ett bra slutresultat.  
• Städdagar efter ”Stortravet” ger ersättning som sedan används till ovan travgala.  
• Ponnytider på travbanan.  
• Hjälp av proffstränare för balansering och övrig hjälp med ponnyerna 

Sällskapet 

Klubben 

Travskolan 

Ungdomsstallet 

Sleipner 

A-tränarna 

Styrelsen 



• Utselning i gemensamt stall 

Kalmar 

Stefan och Marina 

Funnits sedan 1996 ca 200 medlemmar, 6 tävlingsdagar samt 3 på Tingsryd. Tajt samarbete mellan travskolorna på Kalmar och 
Tingsryd. Hjälper till på Östanåkra. Bra samarbete mellan klubben och travskolan.  

• Aktiva med utbildningar 
• Påsklovsläger 
• Mixtrav i samband med Klubbmästerskap med ej licensierade kuskar 

o Montélopp  
o Idealtidslopp 

• Pool-ponny som Travskolan förfogar över vissa dagar i veckan men som annars finns hos en ”ägare” 
• Ca 15 nya licenser  
• Sköter om garderoben till restaurangen som ger ca 40–50 tusen per år till klubben.  
• Samarbetet sällskap/ponnytravklubb fungerar relativt friktionsfritt och sällskapet börjar inse att nya kuskar även ger 

inkomster 
• Personalen accepterar ponnytravet på ett utmärkt sätt.  
• Ponnykuskar hjälper till på travskolan, vinnarcirkel m.m. 
• Insprängda lopp läggs ca 15 min innan lopp 1, värmningar inga problem.  
• Gemensam träning på banan, inga specifika träningstider för ponnyer utan alla är välkomna alltid och accepteras av 

varandra.  
• Gammal ponnypappa som är ordförande i Sällskapet 

Axevalla 

Malte och Tomas 

ca100 medlemmar 22 kuskar 

• Jobbar med att integrera ponnykuskarna bland alla andra 
• Specifik ponnytravtid men är även välkomna alla andra dagar 
• Travgymnasiet finns numera på Axevalla så det byggs mycket nytt.  
• De som inte har egna stallar finns ett hästhotell där man kan köpa sin plats med frukost, lunch, middag in/utsläpp som 

man kan jobba av genom att jobba t.ex. helger. I dagsläget är det fullt och planer finns för att frigöra fler platser 
• Planer på samarbete med Skara sommarland i samband med en tävlingsdag.  
• Ponnykusk som är med i Sällskapets styrelse 
• Stipendium i samarbete med Agria som ger en ungdom 10 000kr 
• ”Kvartalets Ungdom” som delas ut varje kvartal och är på 2500kr (totalt 10 000kr som delas ut) för någon som hjälper 

till att göra något bra.  
• Travgala där priserna baseras på samma upplägg som stora travet 
• Axevallas framtidsdag – Satsning på ungdomar på Axevalla för att visa upp ponnykuskar på stora travet 

o Storhästlopp uppkallade efter Ponnytravkuskar 
• Annonser i programmet 
• Massagekurs 
• Camilla Ingerstad som höll en heldag med deras ponnytravkuskar med tips på träning, värmning m.m. 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------ SÖNDAG 2018-11-25 ----------------------------------------- 
 

 

UNGDOMARNA GRUPPARBETE OM ”SHYSSTA KOMPISAR” 09:00 – 10:00 (redovisning i separat dokument) 

REPRESENTANTSKAPSMÖTE  

Att tänka på inför valmötet 

• Skicka in medlemsantal för 2018 senast 15 januari 
• Omedelbart efter ordinarie årsmöte insända årsberättelse och redovisningshandlingar samt uppgift om styrelsens 

sammansättning och övriga funktioner senast 28/2 
• Senast 10 dagar före SPTF´s ordinarie förbundsstämma insända uppgift över valda ombud jämte suppleanter för dessa 

senast 7/3 2019 
• Om ej valt ombud närvarar så ska fullmakt finnas 
• Behandla motioner som inkommit till SPTF, sänds ut under januari månad från SPTF 

Allt detta finns reglerat i SPTF´s stadgar som finns på hemsidan www.sptf.nu 

Info från valberedningen 
Dennis Olsson från valberedningen redovisar valberedningens arbete.  

Malin Borg och Patrik Wickman ingår men är ej på plats. Malin har aviserat avgång, eventuellt även avgång för Patrik. 

Valberedningen kollar av styrelsearbetet genom att deltaga på styrelsemöten, närvarar på representantskapsmöte och pejlar av 
läget. Man kollar av läget med befintlig styrelse för att se om intresset att fortsätta finns kvar. Sedan jobbar man med inkomna 
förslag från medlemmar ute i landet på potentiella nya styrelsemedlemmar. Allt arbetet med nomineringar till nya 
styrelseledamöter ska vara klart en månad innan förbundsstämma och därefter ska det inte kunna inkomma nya förslag. Detta 
för att klubbarna ute i landet ska kunna behandla dessa förslag på sina ordinarie årsmöten.  

ÖVRIGT 

Understarters och funktionärer - Frågan om utbildning om understarters inkom då kvalitén på detta har varit lite 
skiftande. Man undrar hur SPTF jobbar med detta. Exempel diskuterades och kontakt från SPTF har gjorts med Staffan Falk på 
Svensk Travsport där en dialog förts. Han i sin tur har kommunicerat ut i landet till Svensk Travsports funktionärer på banorna. 
Det som inte får hända är att man p.g.a. av för dåligt stöd av funktionärer exempelvis åker ut p.g.a. dubbla omstarter. Bättre 
med stöttning och hjälp till korrigeringar. Vi ska ta fram en video som ryktesvis ska finnas på Svensk Travsport.  

• Det mesta handlar om utbildning av både kuskar, föräldrar och funktionärer. 
• Tips är att samla alla understarters inför varje tävlingsdag för att ha en genomgång 
• Ytterligare ett mail skickas till Staffan Falk på Svensk Travsport 

Boxönskemål - Diskussion gjordes om boxönskemål som är ett hett ämne. Det har under året uppstått flera heta diskussioner 
om att man inte vill stå bredvid varandra av olika önskemål. Vi uppmanar därför att inte gå ut med uppmaningar om 
boxönskemål.  

Fika 10:00 – 10:25 

10:30 – 12:30 Stefan Hultman och Johan Lindberg 

Hur mår svensk travsport med Johan Lindberg  

Förankringsresa där Johans knep för att få mycket folk på sin turné är att ha med sig Stefan Hultman som drar folk 😉😉 

• Spelet på hästar går stadigt uppåt sedan starten 1974 
• Prispengarna går uppåt i en stadig kurva. Sedan 1999 så är det en ökning på ca 60% och lägg därtill färre hästar så blir 

det mer pengar per häst, dock så får Eliten mer än bredden.  
• Antalet hästar i träning går neråt 
• Antal licenser halverat på 18 år. Där det stora tappet är ungdomar 16–25 år, rent teoretiskt har vi noll unga 

licensinnehavare 2026. 



• Hästar och människor mår bra tillsammans, det är konstaterat.  
• Travsporten i Sverige ska vara världens bästa och attraktiv för alla 
• Sverige är världens mest travintresserade land men tappar intresset.  
• Halva befolkningen vill komma i kontakt med hästar men vet inte hur de ska göra.  
• Travsporten har begränsat sig till för lite medel till Travskolor, ponnytravet, ungdomar m.m. 
• Fler travskolor och inte bara på travbanorna. Jägersro har gått i bräschen för utvecklingen och startat en filial utanför 

Ängelholm i Skåne. 
• Stor utbildningsinsats pågår, för de som inte jobbar med hästarna utan mer administrativt för att få alla att tala samma 

språk och sträva åt samma håll.  
• Betalande publik är en positiv siffra som gått uppåt 
• Antalet ponnykuskar pekar uppåt med ca 4% 
• Antalet startande svenska hästar går neråt med -5% 
• Hur kan just jag bidraga till att driva intresset framåt.  
• Uppmaning från Johan: Ta med en av de ni känner som INTE känner till travet på en tävling under 2019 

 
Stefan Hultman kliver in i handlingarna……. 

Stefan berättar om sitt framgångsrika liv, inom travsporten och sin sjukdom, mycket känslosamt och intressant att lyssna på. 
Stefan nämner att han på senare tid insett att vilken miss det är att inte det rekryterats nytt till travsporten på ett bättre sätt. 
Han berättar om sina prestationskrav han haft på sig själv att han kunde haft 3 hästar till start där 2 vann och den 3:e var trea i 
mål. Det som gnagde honom då var den som blev trea och inte att glädja sig åt segrarna. 

Stefan jobbar idag förutom turnélivet med Johan på ATG-live på onsdagar och lördagar som expertkommentator. Han får sin dos 
av travsporten men saknar lukten av hästbajs. Stefan blev invald i Hall Of Fame 2017, vilket han ser som pricken över ”i:et” i sin 
karriär. Stefan har inte kört ponny i sin karriär. Frågan kom om Stefan kommer skriva sina memoarer och han har fått frågan om 
det av flera olika intressenter. 

Som 8-åring körde Stefan sin första storhäst och blev fast inom travsporten. Han påpekar också att alla kan träna häst och hur 
som helst, bara man gör rätt. 😊😊 Hans stora idol har alltid varit och är Stig H Johansson. Stefan fortsätter med berättelser om 
hans liv och alla erfarenheter han har med sig. 

Han berättar också härliga historier om sin förstavalskusk Örjan Kihlström, lugn som en filbunke men med härliga egenskaper.  

Sammanfattningsvis fick vi höra om många känslosamma stunder där vi till och med såg tårar bland åhörarna. 

SAMMANFATTNINGSVIS 

Svenska Ponnytravförbundet tackar alla för några fina dagar på Quality Hotell, Friends Arena i Stockholm. Vi har haft härliga 
diskussioner, roliga stunder och bra samarbeten i grupparbeten och en bra dialog Johan Lindberg från Svensk Travsport. Pricken 
över i:et var ju så klart Stefan Hultmans härliga historier. Styrelsen kommer inom kort ut med dokumentation och 
sammanställningar efter helgens arbeten. Dessa kommer läggas ut på hemsidan www.sptf.nu samt sociala medier.  

TACK! 

/Styrelsen 

http://www.sptf.nu/

