Verksamhetsberättelse
SPTF 2008

Kommentarer från ordförande
Då var ytterligare ett år till ända. Ett år fyllt av framgångar för många. Vi har sett otroliga
prestationer på banorna. Framför allt av våra unga hästar. Hur mycket bättre kan de bli? Ja, vi
har nog inte ännu sett botten.
Ny svenska rekord slås, gång på gång.
Ett stort grattis till alla hästägare, hästtränare, uppfödare och körsvenner.
Naturligtvis beror framgångarna på en kombination av samtliga ovan nämnda.
Vi har under året inte bara drabbats av glädjefnatt, vi fick också ett brev från STC med krav
på vår verksamhet och hur den är utformad.
Detta har skapat en hel del turbulens ut i ponnytravlandet. Många ställer sig frågan om STC
verkligen vill ha oss, eller om vi är något slags bihang som de dras med.
SPTF har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med dessa frågor. De ska, tillsammans med
styrelsen, ta fram ett förslag på vår framtida verksamhet att presentera till STC.
Hur ska vi tillsammans kunna bedriva ett ponnytrav, som tillfredställer alla aktörer. Allt från
uppfödare till körsvenner och dess föräldrar.
Ja känner en stor optimism hos denna arbetsgrupp. Det finns ett engagemang som är
nödvändigt för att driva dessa frågor, för att orka arbeta framåt. Jag hoppas och tror att hela
ponnytravet stöttar och uppmuntrar dessa tappra individer, som trots en del negativa vågor vill
arbeta med denna stora fråga.
Finns det förslag och idéer ute i landet? Skicka in det till arbetsgruppen. Alltid hittar man
några guldkorn i alla förslag. Kanske är just ditt guldkorn det avgörande i en utvecklingsfas 
Vi har under året skapat en ny medlemstidning, tillsammans med STCs ungdomsverksamhet.
Denna tidning har behövt några nummer på sig att utvecklas och möta upp till de krav som
medlemmarna har. Tidningen vänder sig både till ponnytravet och till ungdomar inom travet.
Tidningen kommer att fortsätta distribueras ytterligare ett år, för att sedan utvärderas.
Ett litet överskott i resultatet för 2008 känns fint. Även om det inte handlar om några stora
siffror. Men så länge det inte är minus får vi vara glada. Vår verksamhet kostar oss mer och
mer, då det krävs mer både i utbildningar och administrativa delar. I dessa tider då den
ekonomiska krisen drabbat hela världen, märks även detta i vår verksamhet, både centralt och
regionalt.
Kansliet har bytt personal, då Ylva Lagervall valt att börja studera. Tack till Ylva för den tid
du jobbat åt oss, och välkommen till Eve Axelsson som är ny kanslist.
Jag har under några år nu suttit i styrelsen, och sista året som ordförande, och härmed tackar
jag för min tid och det förtroende jag har haft av er. Det är med både lättnad och sorg som jag
nu väljer att inte längre aktivt engagera mig i ponnytravet.
Jag önskar nya styrelsen och ponnytravet alla lycka och framgång i framtiden.
Många kramar
Christina Hietanen
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RESULTATRÄKNING 2008-01-01 - 2008-12-31
Inkomster
Medlemsavgifter
Kusk- och hästlic, hästreg
STC-Lopp och Sverigelopp
Bidrag STC
Sponsorförsäljning
Ränteintäkter
Summa intäkter

218 400,00
434 650,00
180 000,00
70 000,00
17 000,00
24 486,50
944 536,50

Utgifter
Löner och sociala
kostnader
Bidrag till småbanor
Möteskostnader
Resekostnader
Resekostnader klubbar
Utbildning
Hemsida
Lokalhyra
Kontorskostnader
Telefon och porto
Försäkringar
Ponnyronden
Tävlingskostnader
Summa kostnader

-90 531,00
-50 000,00
-166 115,40
-122 338,00
-75 005,50
-4 000,00
-33 741,75
-6 000,00
-4 529,00
-5 028,21
-29 948,00
-228 327,90
-86 462,00
-902 026,76

Årets vinst

42 509,74

BALANSRÄKNING 2008-12-31
Tillgångar
Postgiro
Skandiakonto
Förskott
Kundfordringar
Skattekonto
Summa Tillgångar

63 590,60
498 313,85
2 405,00
42 386,00
503,00
607 198,45

Skulder och Eget kapital
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Kortfristiga skulder
Balanserat resultat
Årets vinst
Sa Skulder och Eget kapital

-12 372,75
-48 970,00
-5 248,00
-498 097,96
-42 509,74
-607 198,45

Styrelsemöten
Under 2008 har SPTFs styrelse avhållit följande styrelsemöten:
14 mars
16 mars – konstituerande möte
3 april
21 augusti
7 november
4 december
Telefonmöte:
16 jan
6 februari
26 februari
28 februari
19 maj
12 juni
17 juli
24 september

Rapport från AU
Christina Hietanen, Arne Florqvist samt Bengt Westergren har ingått i Arbetsutskottet 2008.

Kansli
SPTF fortsätter att köpa kanslitjänsten av STC.
Ylva Lagervall hade större delen av 2008 tjänstledigt pga. studier.
Vikarie för henne var Eve Axelsson.
Ylva har i december 2008 sagt upp sin tjänst som då tillsattes av Eve.
I kanslitjänsten ingår samtliga sportfrågor.

SP – Springspår/Ponnyronden
Under 2008 togs ett samarbetsavtal angående vår tidning Ponnyronden med STCs
ungdomsavdelning. SPTF tog beslut att vi tillsammans med STC ska göra en tidning.
Under 2008 kom tre nummer ut. Planerat var fyra nummer. Detta blev inte då tiden blev för
knapp.
SPTF tog beslut att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Hemsidan
SPTF fick under 2008 ny hemsida.
SPTF köper denna tjänst av ETM Hästsport.

Måldokument Ponnytravet i framtiden
Det sedan länge efterfrågade måldokumentet för SPTF:s framtida verksamhetsinriktning,
fastställdes vid förbundsstämman den 16 mars. SPTF har därmed ett dokument att arbeta
efter, vilket ger en önskad stabilitet i det kommande styrelsearbetet.

Mobbing
Tyvärr är även vår sport drabbad av mobbing i olika former. Det är allt från personliga
angrepp på olika banor till personliga angrepp via Internet.
SPTF tog beslut under 2008 att vi ska agera mot all form av mobbing.
Det är inte accepterat på något sätt.

STC krav
STC kom med ett skriftligt krav, daterat 081105 och underskriven av Ulf Hörnberg
generalsekreterare STC, att SPTF ska sluta dela ut prispengar till 12 år och yngre körsvenner.
STC ställer detta krav mot vårt verksamhetsbidrag samt övriga bidrag, totalt ca 700 000 kr.
En arbetsgrupp som ska arbeta med denna fråga är tillsatt som består av Arne Florqvist, Anna
Sjöblom, Linda Olsson, Annette Ericsson och Ewa Aronsson.
Arbetsgruppens uppgift är att föra diskussioner med STC, samla in förslag och idéer till hur
SPTF i framtiden ska utformas samt komma med ett färdigt förslag.

Möten med STC
 Totospel
Beträffande totospelets vara eller inte vara på ponnyhästar kommer, ATG/STC att se
över detta då frågan är mer komplicerad än så. STC/ATG återkommer i frågan
 Kansliverksamheten
SPTF köpte 2008 kanslitjänst av STC. Kanslitjänsten består av en heltidsanställd som
ska sköta sportfrågor och en del andra administrativa uppgifter.
Kanslikostnaderna uppgick till 462 000 kr.
 Verksamhetsbidrag
Av STC fick SPTF 247 000 kr i verksamhetsbidrag.
 BAS
SPTF ingår sedan några år tillbaka i föreningen BAS. Denna ger ponnytravet
ytterligare legitimitet och möjlighet att påverka utvecklingen inom svensk travsport.

Rapport från Ungdomskommittén / ungdomstinget
Ungdomsutskottets uppgift är att ha kontakt med ungdomarna på våra banor och anordna
ungdomstinget där det erbjuds föreläsningar och diskussioner kring speciella teman samt att
diskutera andra viktiga frågor inom ponnytravet.
I november hölls ungdomstinget, en träff för klubbarnas representanter bland sina aktiva
ungdomar. Det var ca 30 st ungdomar som träffades en dag för att diskutera frågor inom
ponnytravet och lyssna på en föreläsning.
Temat på 2008 års ungdomsting var dopning. Veterinär Peter Kallings, från STC, höll ett
fördrag om otillåten medicinering, STC:s relgler kring medicinering och hur man kan göra för
att undvika ”slarv” kring medicinering. Det blev uppskattat och ungdomarna hade många
intressanta frågor.
Efter Peters föredrag diskuterades nya regeländringar i STC:s reglemente t.ex. gällande
rapporteringsbestämmelser, upploppsgalopper och vaccinering.
Det diskuterades även om åldersgränser på ponnyerna.
Ungdomarna fick diskutera i smågrupper och sedan rösta på var de stod i dessa frågor.
Allt sammantaget blev det ett lyckat ungdomsting med många ungdomar med bra och viktiga
åsikter.

Rapport från Licens/Utbildningskommittén
Licensmaterial för 2009 tog fram. Det är samma material som tidigare år, med 2009 års
förändringar.
Utbildningen i sportsystemet flyttades fram till början av 2009.

Rapport från Tävlings- och funktionärskommittén
 Dopingfall
Tyvärr drabbades vår sport av ett dopningsfall. I ponnyn Tejas Pirmin prov upptäcktes
otillåten medicinering.
 STC lopp.
STC ställde krav på att inga prispengar fick delas ut till kuskar 12 år och yngre. Då vi
har kuskar som är 12 år som kör kat. B beslutades att inga STC lopp skulle köras.
 Överdomstol
SPTF har ansökt och fått ansökan beviljad, om att STC överdomstol även ska verka
för SPTF.

Rapport från Sponsorgruppskommittén
Ingen sponsring har arbetats fram.

Ordförandekonferens
Lördagen den 4 oktober hölls en ordförande konferens på Quality Airport Hotell Arlanda
Stad. Samtliga klubbar inbjöds att deltaga.
SPTF representerades av:
Christina Hietanen
Arne Florqvist
Bengt Westergren
Följande klubbar var representerade:
Bergsåkers Ponnytravklubb
Kalmar Ponnytravare
Tomelilla Ponnytravklubb
Värmlands Ponnytravsällskap

Niclas Malmqvist
Anna Sjöblom

Dannero Ponnytravklubb
Stockholms Ponnytravsällskap
Tingsryd Rid- och Körklubb
Östersunds Ponnytravklubb

Dala Ponnytravklubb
Eskilstuna Ponnytravsällskap
Hagmyrens Ponnytravklubb
Umåker Stall 10b
Gotlands Russtravklubb
Norrbottens Ponnytravsällskap

Skellefte Ponnytravklubb
Örebro/Lindesbergs Ponnytravsällskap
Gävle Ponnytravklubb
Solängets Ponnytravklubb
Södra Hälsinglands Ponnytravsällskap
Västerbo Travklubb

Följande togs upp på konferensen och diskuterades.











Dagen började med upprop och presentation.
Därefter gick Arne igenom vårt måldokument.
Christina redovisade utredning om åldersgränser
Niclas redogjorde för hur domarlistor och domarprov har registrerats.
Arne gick igenom diskussionsunderlag till alternativa tävlingsformer. Dessa fick
klubbarna också med sig i grupparbeten efter lunch.
Christina informerade om att inför nästa säsong kommer fler arbetsuppgifter att
tilldelas klubbarna. Detta handlar om att klubbarna själva, i sportregistret, skall mata
in medlemskap och licenser. Ylva Lagervall som jobbat som vår kanslist är tjänstledig
till 16 dec. Därefter har hon sagt upp sin tjänst.
Arne redogjorde även de ekonomiska belopp som STC bidrar till SPTF med.
Samtliga klubbar uppmanades att påtala för medlemmarna om kamratskap, både på
och utanför tävlingsarenan.
Efter lunch samlades deltagarna i grupper där de arbetade med diskussionsunderlaget
för alternativa tävlingsformer.

Under konferensen gjordes en liten enkätundersökning hur de deltagande såg på vissa frågor.
Denna bestod i ett antal frågor bl.a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varför håller Du på med ponnytrav?
Eget intresse
genom mina barn
Är ponnytravet för ”stort” (allvarligt) som det är i dag
Ja
Nej
Har ponnytravet för ”hårda” regler för sitt tävlande?
Ja
Nej
Utvecklas ponnytravet åt rätt håll?
Ja
Nej
Skall SPTF involveras mer eller mindre med STC
Mer
Mindre
Skall totospel förekomma i ponnytrav?
Ja
Nej

vet ej
vet ej
vet ej
vet ej
vara helt självständigt
vet ej

Alla närvarande (20 st) fyllde glatt i enkäten och resultatet blev som följer.
1. Där svarade 60 % att det var genom sina barn och 40 % att det var av eget
intresse/eget intresse och genom sina barn.
Kan konstatera att det finns vuxna som ägnar sig åt ponnytrav för sin egen del och att
ponnytravet är en familjesport.

2. Hela 95 % tyckte att ponnytravet inte var för allvarligt idag, och 5 % tyckte mellan
”ja” och ”nej”
Kan konstatera att ponnytravet av idag har utvecklats åt rätt håll och att de krav som
ställs på de aktiva är av rimlig nivå.
3. På denna då följdfråga svarade hela 100 % att vi inte hade för hårda regler inom
ponnytravet.
Med anledning av detta konstarteras att övergången helt till STC:s TR med SPTF:s
tillämpningar var den absolut rätta vägen för verksamheten.
4. På denna fråga svarade 65 % att utvecklingen går åt rätt håll, medan 25 % svarade nej
med bl.a. motivering att utvecklingen inte var tillräcklig det finns för lite kuskar och
tränare, STC vill bestämma våra tävlingsformer, prispengar mm. Vidare tyckte man att
det var för stora krav på yngsta, och allt går inte att ändra.
Kan konstatera att utvecklingen framåt går ej att stoppa och det gäller för SPTF att
samverka med alla hästsportorganisationer och då speciellt STC för att vi skall
överleva.
5. Att SPTF skall involveras mer med STC tyckte hela 80 % av de svarande, medan 5 %
tyckte mindre. 5 % tyckte mitt emellan mer och mindre, och 10 % tyckte att det var bra
som det är.
Här konstateras att många tycker att det är nu dags för STC att tar över hela
tävlingsadministrationen från SPTF/klubbarna, och klubbarna kan inrikta sig på det
övriga klubbarbetet såsom sponsorer, medlemsrekrytering etc.
6. Frågan om totospel skall förekomma på ponnytrav svarade 55 % Ja och 40 % Nej. 5 %
svarade att det skulle bara förekomma på Gotland.
I denna fråga måste det konstateras att för att detta skall bli någon framgång måste
ATG/STC ta sporten på fullaste allvar. Innan dess är inte totospel tänkbart.

Av redovisning från grupparbetet kan man konstatera att det finns olika uppfattningar inom
organisationen. En radikal ändring av tävlingsstrukturen med alternativa tävlingsformer och
nivåreglering av åldersgränserna är inte tänkbart utan alternativa tävlingsformer skall nog i
första hand arrangeras av travskolor. Åldersgränserna verkar nog också vara rätt heliga.
Någon ändring av dessa ansågs inte vara aktuellt. Däremot kunde man tänka sig en ev ändring
av åldersgränserna för ponnyerna. Helt klart framgick det att SPTF skall till största del bara
ägna sig åt ”race” på banan och beträffande STC:s signal ang prispengar till barn under 12 år,
ansåg konferensen att de stöder inte STC:s ställningstagande utan att det skall finnas
prispengar inom alla nivåer av tävlingar dvs. från 8 års ålder kat A till 25 års ålder kat B.
Detta gäller dock inte typen propaganda/bygdetrav, där det enbart skulle finnas hederspriser
mm. Möjligtvis kunde man tänka sig att typen propagandatrav/bygdetrav kunde finnas med i
SPTF:s tävlingsstruktur.

Domarråd november 2008
Årets domarråd avhölls i samband med representantskapsmötet av Arne Florqvist och Niclas
Malmqvist. De flesta klubbarna hade domarrepresentanter med olika befattningar
representerade, vilket är bra då man delas upp i grupper och får samarbeta med domare från
andra klubbar.
Man gick igenom hur resultatlistor skall vara ifyllda och utformade då det slarvas på många
banor med detta, vilket även visades på bild från olika banors resultatlistor under året om hur
det inte får se ut.
Diskussioner hölls om nya föreslagna regler och bestämmelser för att få domarnas syn på
dessa. Man visade även statistik från tävlingsåret 2008.
Domarrådet körde även dom sedvanliga loppsekvenserna där diskussionerna även detta år
blev livliga om hur det skulle dömas i dom olika sekvenserna. Alla deltagare på domarrådet
var eniga om hur viktigt och bra hjälpmedel det är med att filma loppen, vilket fler klubbar
skall försöka att göra under kommande säsong.

Representantskapsmöte november 2008
Representerade klubbar var följande:
Östanåkra/Vaggeryds Ponnytravklubb
Axevalla Ponnytravklubb
Bergsåkers Ponnytravklubb
Dala Ponnytravklubb
Gotlands Russtravklubb
Gävle Ponnytravklubb
Hagmyrens Ponnytravklubb
Kalmar Ponnytravklubb
Mantorps Ponnytravklubb
Norrbottens Ponnytravsällskap
Skellefte Ponnytravklubb
Skåne Ponnytravklubb
Solängets Ponnytravklubb
Stockholms Ponnytravsällskap
Södra Hälsinglands Ponnytravsällskap
Tingsryd Rid o körklubb
Tomelilla Ponnytravklubb
Umåker Stall 10B
Värmlands Ponnytravsällskap
Västerbo travklubb
Örebro Lindesberg Ponnytravsällskap
Östersunds Ponnytravklubb

Följande klubbar kom med ej valda representanter:
Eskilstuna Ponnytravsällskap
Dannero Ponnytravklubb
Följande klubbar deltog ej:
Rättvik Ungdomstravklubb
Åby Ponnytravklubb
Från SPTFs styrelse deltog följande:
Christina Hietanen
Arne Florqvist
Linda Olsson
Ingela Svensson
Erica Persson
Maria Häll
Anna Sjöblom
Bengt Westergren
Niclas Malmqvist
Från kansliet deltog:
Eve Axelsson
På förmiddagen diskuterades klubbarnas intresse för att skicka in synpunkter på
handicapning.
Vi diskuterade tävlingsfrågorna:
 Antal tävlingstillfällen
 PM/program utskick
 Funktionärer
 Resultatlistor
 Förändringar i TR och SPTFs tillämpningar
 Obligatorisk vaccinering
 Borttagande av rapportering
 Tävlingsbar ålder för ponny
Ungdomstinget redovisades av Linda, Anna och Erica.
Domarrådet redovisades av Niclas och Arne.
Rapporter från styrelsen
 Ordförandekonferensen
redovisades
 Möten med STC
 Utbildning i sportsystemet
 BAS
 Kansliet







Hemsidan
Tidningen SP/PR
Mobbing
Stadgeändring
Dispenser

Peter Forsberg, STC veterinär, informerade om vaccinationstvånget.
Därefter hade vi fria diskussioner
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