Verksamhetsberättelse
SPTF 2009

Kommentarer från ordföranden
Då har vi lagt ytterligare ett verksamhetsår till handlingarna. Ett år med både positiva och
negativa händelser. Till de mest positiva kan vi väl räkna de många utomordentliga
prestationer som gjorts på våra travbanor av såväl hästar som kuskar/ryttare under året. Att
SPTF:s beslut om höjning av tävlingsåldern för våra ponnyer var rätt, råder väl inga tvivel om
och måste anses vara till gagn för ponnytravet då vi fick se otroliga resultat av ”åldringarna”
både kategori A och B ponnyerna.
Ett stort grattis till Er alla hästägare, hästtränare, uppfödare, körsvenner och övriga kring alla
tävlande ekipage.
Under året har det också tyvärr förekommit en del lite snedvridna debatter i olika medier om
både det ena och det andra. Detta kan delvis bero på att vi inom ledningen inte kunnat nå ut
till Er alla med den ”rätta” information som vi skulle vilja, och därför kan en fjäder lätt bli en
höna om informationen är sådan att den lätt kan misstolkas. Här måste vi bli bättre och
klubbarna måste också hjälpa oss att sprida informationen, och då menar jag den
informationen vi försöker ge Er via våra informationskanaler såsom brev till klubbarna, vår
hemsida, nyhetsbrev, tidningen och andra dokument.
Den tillsatta arbetsgruppen tog fram ett förslag till ny tävlingsstruktur efter enskilda
synpunkter, idéer, kravbrev, samt enkätsvar från klubbarna. Förslaget presenterades i en första
version vid ordförandekonferensen i sept. Vid denna konferens var STC starkt representerat
av såväl generalsekreteraren Ulf Hörnberg, som chefen för utbildning och ungdomssidan
Johan Abenius. Dessa fick utstå många och ibland skarpa frågor och uttalanden från de
närvarande deltagarna. Efter att gruppens förslag utifrån ordförandekonferensens tyckande
och yttranden omarbetats och reviderats, presenterades en ny mycket bantad version för
repskapsmötet i nov. Klubbrepresentanterna var/är inte så förtjusta i STC:s prispengakrav,
och undrade vad vi får istället för borttagande av prispengarna? STC lovade att se över
möjligheten om ett eventuellt utökande av sitt engagemang inom ponnytravet och då i första
hand inom tävlingsadministrationen och tävlingsarrangemangen, men klargjorde samtidigt att
den grundvärdering vad avser prispengar till barn och ungdomar 12 år och yngre inte är
förhandlingsbar utan kvarstår.
Den situationen som nu uppstått måste få en för båda parter positiv lösning, om vi inom SPTF
skall ha en chans att överleva och leva vidare, då bland annat vår budget är oerhört ansträngd.
Skulle detta inte bli verklighet måste nog SPTF:s avgifter höjas avsevärt för att verksamheten
skall kunna bedrivas och utvecklas på den nivå den är i dag.
För att inte behöva höja avgifterna men ändå kunna utveckla verksamheten måste STC hjälpa
oss bl.a. med att avlasta våra klubbar de delar av det arbete som har med
tävlingsadministrationen och genomförandet av tävlingar att göra. Då STC är väl medvetna
om vår betydelse för rekryteringen till stora travet, är de mycket positivt inställda till hela vår
verksamhet, och därför har ett delprojekt inom projekt 2010 startats upp under hösten 2009.
Detta projekt syftar till att ta fram vilka konsekvenser och kostnader ett ev. övertagande av all
tävlingsadministration från klubbarna till STC/sällskapen skulle innebära. SPTF tillsammans
med STC skall ta fram en tävlingsstruktur som underlättar för alla aktiva att delta i tävlingar

och att kostnaderna för att delta minskar. Ett förslag till handlingsplan skall presenteras i
samband med förbundsstämman 2010.
SPTF har under 2009 försökt stimulera klubbarna och de aktiva till att genomföra och att
delta i våra olika mästerskapslopp, genom att betala ut arrangörsbidrag och resebidrag för
deltagande i dessa lopp. Detta har naturligtvis påverkat vår ekonomi för året, men trots detta
och ett idogt arbete från styrelsen, med att hålla våra kostnader på så låg nivå som möjligt, är
vårt resultat för året tillfredställande. Tack vare att STC går in och tar över bland annat hela
kostnaden för vår tidning SP, planerar vi att även under 2010 stimulera såväl aktiva som
klubbarna i samband med genomförande av STC lopp och mästerskapslopp.
En ytterligare mycket positiv händelse för ponnytravet globalt sett inträffande i sept. månad
2009 då ett historiskt möte mellan de nordiska länderna Sverige, Norge och Finland hölls i
Karlstad. Under detta möte informerade länderna varandra om ponnytravverksamheten inom
resp. land. Här kunde vi konstatera att det skiljer sig en del mellan oss, och att vi har en del att
lära av varandra.
Vi konstaterade också att ett samarbete är ett måste om vi skall kunna utveckla tävlingsutbytet
mellan länderna fram över. Ett nytt möte är därför planerat till april mån 2010 i Oslo. Där
kommer detaljerna för det första nordiska mästerskapet för ponnyhästar att tas fram. Detta
historiska mästerskapslopp kommer 2010 att genomföras i Sverige. SPTF kommer med hjälp
av någon klubb att stå som arrangör för detta.
Till det mest negativa under 2009 hör definitivt det minskade antalet licenser. Statistiken visar
att vi tappar mest aktiva i åldersgrupperna 13-18 år, där topparna ligger vid 14-16 års ålder.
Vad kan detta bero på? Är det kraven från skolan som gör att tiden för ponnytrav inte räcker
till eller vad är det? En enkät kommer under början av 2010 att skickas ut till de personer som
hade licens 2008 och som inte förnyade den under 2009. De kommer att få svara på en del
frågor kring detta och som kanske kan ge oss lite vägledning till orsaken.
Jag har nu under några år haft förmånen och förtroendet att arbeta i SPTF:s styrelse. Det
gångna året är trots detta mitt första år som ordförande. Mitt uppdrag har som sig bör, tagit
mycket av min fritid, ibland varit arbetsamt och krävande, men för det mesta mycket roligt
och givande, oerhört stimulerande och utvecklande. Jag kan konstatera att tiden för vårt
ideella engagemang inte alltid räcker till p.g.a. alla andra måsten och åtaganden såsom
familjeliv, egen tid, andra intressen mm. Vi måste därför inom förbundet och klubbarna alla
hjälpas åt, och ta emot all den hjälp vi kan få från alla håll, för att ro denna skuta som SPTF
och verksamheten är i land och inte lämna den vind för våg och hoppas att andra gör det som
måste göras eller att verksamheten klarar sig själv. Vi måste därför alla inom ponnytravet,
med största ödmjukhet och eftertanke engagera oss i det fortsatta globala arbetet för
ponnytravet och våra barn och ungdomar.
Ha dä gött!
Arne Florqvist
Ordförande
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Svenska Ponnytravförbundet 2009
RESULTATRÄKNING 2009-01-01 - 2009-12-31
Inkomster
Medlemsavgifter
Kusk- och hästlic, hästreg
Bidrag STC
Övrigt
Sponsorförsäljning
Ränteintäkter
Summa intäkter
Utgifter
Löner och sociala kostnader
Bidrag till småbanor
Möteskostnader
Resekostnader
Resekostnader klubbar
Marknadsföring
Hemsida
Lokalhyra
Licens- och kontorsmaterial
Telefon och porto
Försäkringar
Springspår
Tävlingskostnader
Summa kostnader

200 000,00
411 250,00
247 000,00
14 423,18
25 000,00
3 394,82
901 068,00

-64 905,00
-50 000,00
-163 617,50
-91 771,00
-61 241,00
-5 324,00
-25 778,00
-6 000,00
-9 057,00
-5 558,00
-29 898,00
-154 054,24
-213 148,00
-880 351,74

Årets vinst
BALANSRÄKNING 2009-12-31
Tillgångar
Postgiro
42 455,28
Skandiakonto
721 708,67
Skattekonto
16,00
Kundfordringar
24 146,00
Summa Tillgångar
788 325,95

20 716,26
Skulder och Eget kapital
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Kortfristiga skulder
Balanserat resultat
Årets vinst
Sa Skulder och Eget kapital

-211 582,99
-10 800,00
-4 619,00
-540 607,70
-20 716,26
-788 325,95

Kommentar
Årets resultat blev en vinst på nästan 21 000 kr.
Intäkterna från avgifter, licenser och sponsorförsäljning blev lite lägre än förväntat. Tappet på
licenser jobbar styrelsen med, bl.a. med en enkätförfrågan. Sponsorsfrågan kräver mycket tid,
särskilt i en lågkonjunktur.
Vad det gäller utgifter är det främst priser till STC-lopp som avviker, felbudgeterat?
Här skall budget och verklighet bli mycket bättre år 2010.
Demokrati kostar pengar, ändå har styrelsen gjort sitt yttersta för att hålla nere kostnaderna,
t.ex. har flera möten varit ett telefonmöte. För att en styrelse skall kunna arbeta bra krävs att
man träffas med jämna mellanrum, särskilt när det är många nya på olika poster.
Tidningen Springspår är kostsam, men här har styrelsen lyckats förhandla bort kostnaden för
år 2010.
Vi tar med oss ett litet överskott och ser med tillförsikt fram mot ett nytt år.

Styrelsemöten
Under 2009 har SPTFs styrelse avhållit följande styrelsemöten:
15 januari
telefonmöte
17 februari
telefonmöte
20 mars
22 mars – konstituerande möte nya styrelsen
16 april
14 maj
telefonmöte
11 juni
telefonmöte
30 juli
telefonmöte
20 augusti
13 september
15 oktober
telefonmöte
13 november
29 december
telefonmöte

Kansli
STC fortsätter att tillhandahålla en kanslitjänst för SPTF. Kostnaden för denna ingår som ett
bidrag till SPTF.
Eve Axelsson är vår kanslist och ingår i STC sportavdelning. Eve är anställd av STC.
STC:s sportavdelning är tillika SPTF:s sportavdelning.
SPTF:s tävlingskommitté är länken mellan SPTF och STC:s sportavdelning.

SP – Springspår/Ponnyronden
Under 2009 konstaterades att vår tidning SP som samproduceras med STC:s
ungdomsavdelning kostar SPTF för mycket pengar. SPTF tog därför beslut att undersöka om

STC kunde överta hela ansvaret för produktionskostnaderna för tidningen, i annat fall måste
SPTF säga upp avtalet ang tidningen och lägga ner den. STC beslutade som ytterligare
ekonomiskt stöd till SPTF, att från 2010 överta alla kostnader samt att fortsätta producera
tidningen SP för STC:s och SPTF:s räkning.

Måldokument Ponnytravet i framtiden
Det sedan länge efterfrågade måldokumentet för SPTF:s framtida verksamhetsinriktning, som
fastställdes vid förbundsstämman den 16 mars 2008, har varit det vägledande dokumentet i
styrelsens arbete under 2009. SPTF har nu ett dokument som klubbarna varit med att ta fram
att arbeta efter, vilket ger den stabilitet som styrelsearbetet behöver.

Mobbing
Tyvärr har vi även under 2009 drabbats av mobbingliknade inlägg i olika former i olika typer
av media. SPTF tog beslut under 2008 att vi ska agera mot all form av mobbing och vi
kommer att göra allt i vår makt att stävja detta Det är inte accepterat på något sätt i vår barn
och ungdomsverksamhet..

STC:s krav
Arbetsgruppens förslag lämnades till styrelsen som presenterade detta vid
ordförandekonferensen den 12 sept 2009. Förslaget fick efter remiss till klubbarna justeras
och omarbetas för att i en mycket bantad version presenteras för klubbrepresentanterna i
samband med repskapsmötet den 14 november 2009. Repskapet framförde då synpunkter på
STC:s krav och framförde önskemål om ett övergångsår innan kravet skulle träda i kraft. STC
gick efter förhandlingar med på detta, varför verksamheten 2010 kommer i sort sett likna den
som 2009. Dock gäller att 1 jan 2011 är deadline för prispengar till barn och ungdomar 12 år
och yngre.

Möten med ATG/STC
 Möte med ATG ang Sponsring och totospel
Vid möte med ATG ang sponsring av SPTF:s verksamhet informerade Remy Nilsson
SPTF, att ATG får inte, och kan därför inte sponsra en verksamhet där barn och
ungdomar finns med. Detta beror på att ATG är ett spelbolag och reklam för spel i alla
former får inte förekomma i barn och ungdomsverksamhet enligt staten. Remy Nilsson
sa sig dock vara mycket imponerad och positiv till vår verksamhet, sedan den mer
ingående presenterats av SPTF:s representanter och lovade att hjälpa till med att
marknadsföra och prata med andra om vår fina verksamhet. Beträffande totospelets
vara eller inte vara på ponnyhästar bland annat på Gotland, sa Remy Nilsson att p.g.a
datasituationen inom ATG, så kunde inte detta genomföras vid typ V65, lunch
tävlingar under 2010 Han lämnade emellertid dörren öppen för fortsatta diskussioner
om totospel under andra tider inför kommande säsong.
Ett antal möten mellan SPTF och STC:s utbildnings och ungdomsavdelning har hållits
med anledning av STC:s krav och startande av några delprojekt som ingår i projekt
2010

 Verksamhets- utvecklingsbidrag
Av STC fick SPTF 2009 c:a 267 000 kr i verksamhets- och utvecklingsbidrag.
Till detta kommer kostnaderna för analys av tagna dopningsprov inom ponnytravet i
runda tal c:a 220.000 kr.
 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.
Viss kritik från de närvarande beträffande programmet fanns. UK tog till sig detta och
kommer att ändra i upplägget inför nästa års ungdomsting.
Allt sammantaget blev det ändå ett lyckat ungdomsting med bra och viktiga åsikter.
Representerade klubbar var följande:
TIRK
EPS
DPK
TPTK
NPTS
SPTK
VPT
RUT
KPT
HPTS
ÖPTK
VPTS
GRTK
GPTK
SPTS
BPK
ÖPT

Rebecca Hjalmarsson
Kevin Oskarsson och Markus Karlsson
Louise Lissel och Linda Blomqvist
Angelica Månsson och Rebecka Appelqvist
Sara Eriksson och Ellen Nyström
Benjamin Sjöberg
Janina Seppälä och Jenny Brunzell
Natalie Modigs och Sara Hällström
Amanda Svensson och Lina Pettersson
Amanda Frick och Johanna Ekstrand
Josefin Svärdfeldt och Anna-Charlotta Brgström
Kajsa Karlsson och Rebecka Hansén
Denies Martis och Linda Blomberg
Sandra Söderberg och Hanna Norring
Mikaela Melander och Klara Gabrielsson
Caroline Åkerlund och Mari Edenström
Camilla Karlsson och Camilla Nilsson-Borg

Rapport från Licens/Utbildningskommittén
Under 2009 har SPTF inte ordnat med någon utbildning för klubbarna, vi har valt att ligga lite
lågt trots budgeterade pengar.

Rapport från Tävlings- och funktionärskommittén
Vi kan konstatera att licensantalet minskat under 2009 med nästan en fjärdedel!
Detta har förmodligen varit en bidragande orsak till det minskade antalet anmälda i våra
ponnylopp. En annan orsak kan vara att årets propositioner inte fallit i våra utövares smak.
Trots detta har antalet lopp och antalet startande ponnyer varit i stort sett lika med 2008.
Funktionärsbiten har (trots tillgången på STC-domare) svårt att följa våra krav på
tävlingsfunktionärer vid en del av våra tävlingar.
Även i år har resultatredovisningen uppvisat stora brister.

Mästerskapslopp 2009
Svenskt Mästerskap i ponnytrav, kat A
Solvalla den 8 juli
Lufsen II Mikaela S Melander
12 år H e. Titol – Loffa Desiree
Ägare: M, M & M Melander
Uppfödare: Anna K Lorentzon, Vislanda
Tränare: Mikaela S Melander, Bro
Svenskt Mästerskap i ponnytrav, kat B
Visby den 13 juli
Gumino Janina Victoria Seppälä
16 år H e. Ripadals Benni – Gumman
Ägare: Smedens Stuteri, Fjärdhundra
Uppfödare: Tage Jönsson, Gärsnäs
Tränare: Jimmy Seppälä, Fjärdhundra
Svenskt Mästerskap i ponnymonté, kat A
Gävle den 3 september
Ramona Mustang Hannah Gustavsson
14 år S e. Cerano – Vanja-Mi
Ägare: Fam. Seppälä, Fjärdhundra

Uppfödare: Fam. Jansson, Överum
Tränare: Jonathan Gustavsson, Gagnef
Svenskt Mästerskap i ponnymonté, kat B
Gävle den 3 september
Gumino Janina Victoria Seppälä
16 år H e. Ripadals Benni – Gumman
Ägare: Maria Seppälä & Erja Mattila
Uppfödare: Tage Jönsson, Gärsnäs
Tränare: Jimmy Seppälä, Fjärdhundra
Svenskt ponnytravderby, kat A
Jägersro den 6 september
Emmeros Imponera Louise Pernsteiner
4 år S e. Hamras Fridolf – Elaine
Ägare: Inga-Lill Hoveklint, Mullsjö
Uppfödare: Stuteri Emmero HB, Mullsjö
Tränare: Inga-Lill Hoveklint, Mullsjö
Svenskt ponnytravderby, kat B
Jägersro den 6 september
Fantom Jenny Malmqvist
4 år H e. Polar – Ripadals Filippa
Ägare: Caroline Johansson, Tingstäde
Uppfödare Caroline Johansson, Tingstäde
Tränare: Caroline Johansson, Visby
Svenskt 5-årsmästerskap, kat A
Färjestad den 12 september
Angel Mikaela S Melander
5 år S e. Gläntans Domino – Loffa Desiree
Ägare: Mattias I Melander, Bro
Uppfödare: Acl Stuteri Ab, Vislanda
Tränare: Mikaela S Melander, Bro
Svenskt 5-årsmästerskap, kat B
Färjestad den 12 september
Zlatan Nick Johanna Olofsson
5 år H e. Tyson II – Cloetta
Ägare: Julia & Johanna Olofsson
Uppfödare: J, J Olofsson & A Björkqvist
Tränare: Julia D Olofsson, Visby
Guldstoet, kat A
Kalmar den 25 september
Ramona Mustang Jonathan Gustavsson
14 år S e. Cerano – Vanja-Mi

Ägare: Fam. Seppälä, Fjärdhundra
Uppfödare: Fam. Jansson, Överum
Tränare: Jonathan Gustavsson, Gagnef
Guldstoet, kat B
Kalmar den 25 september
Katla Nathale Elofsson
11 år S e. Morin – Gamona
Ägare: Annika K Nilsson, Urshult
Uppfödare: Rungegårds Stuteri, Tingsryd
Tränare: Ritwa C Elofsson, Vollsjö
Svenskt ponnytravkriterium, kat A
Solvalla den 3 oktober
Linhagens Fredag Sofie Nordmark
3 år V e. Paulus – Frida
Ägare: Sofie Nordmark, Skara
Uppfödare: Iréne Willhed, Brastad
Tränare: Sofie Nordmark, Skara
Svenskt ponnytravkriterium, kat B
Solvalla den 3 oktober
Razmus Raid Amandah Andersson
3 år V e. Raider – Nisans Nadia
Ägare: Amandah Andersson, Boden
Uppfödare: Monica Abramsson, Sala
Tränare: Amandah Andersson, Boden

STC-lopp 2009
Under året kördes 45 (23 kat A och 22 kat B) redovisade STC-lopp
Kat. A loppen kördes utan prispengar och
Kat. B loppen hade prisskala 600-300-200-150-125-(100) kr
STC skänkte Hederstäcke till segrande ponny,
Hpr 1-3 plac och rosetter till samtliga odiskvalificerade ekipage som fullföljt loppen.

Lilla Sverigeloppet 2009
7 uttagningslopp/ 1 per region för kategori B ponnyer med tillägg efter startprissumman,
fick inte gehör hos våra tränare.
Utagningsloppen blev en flopp!
Inget av uttagningsloppen lyckades få ihop ett startfält och därmed fick finalen köras med de
2 representanterna som hade högst poäng och var anmälda till de olika regionernas
uttagningslopp. 12 hästar kom till start. Finalloppet blev mycket sevärt,
målfotofinish mellan Iva Roll/Jonas Ahlblom och Ernst Ronaldo/ Camilla Nilsson-Borg
och segertiden skrevs till 1.44,5
STC skänkte Hederstäcke till segrande ponny,
Hpr 1-3 plac och rosetter till samtliga odiskvalificerade ekipage som fullföljt loppen.
Lilla Sverigeloppet, Final. Kategori B
Solvalla den 17 juni
Iva Roll Jonas L Ahlblom
11 år S e. Vagabond – Cindy
Ägare: Guje Ahlblom, Sollentuna
Uppfödare Peter Johansson, Hemse
Tränare: Jennie Ahlblom, Solna

Rapport från Sponsorgruppskommittén
Kontakter har tagits med några företag som när det kom till kritan drog sig ur och bad att få
återkomma senare. Sponsorgruppen har därför tagit kontakt med STC och bett om hjälp att
försöka hitta potentiella sponsorer för ponnytravet. STC har lovat att återkomma om detta
under våren 2010.

Ordförandekonferens
Med anledning av STC:s krav ang prispengar till barn och ungdomar 12 och yngre, hölls
lördagen den 12 september en ordförande konferens på Quality Airport Hotell Arlanda Stad.
Under mötet presenterades och diskuterades STC:s syn på deras krav mot SPTF. Finns även
redovisat under ordförandens kommentar. Samtliga klubbar inbjöds att deltaga.
SPTF representerades av:
Arne Florqvist
Niclas Malmqvist
Maria Hell
Thomas Ljungman
Sten Bondesson

Bengt Westergren
Mats Wetterholm
Anna Sjöblom
SPTF arbetsgrupp:
Annette Ericson
STC representerades av:
Sara Strömberg
Johan Abenius
Ulf Hörnberg
Maria Karlsson

Följande klubbar var representerade:
Axevalla Ponnytravklubb
Bergsåker Ponnytravklubb
Dala Ponnytravklubb
Eskilstuna Ponnytravklubb
Gävle Ponnytravklubb
Hagmyrens Ponnytravklubb
Halmstads Ponnytravsällskap
Kalmar Ponnytravare
Mantorps Ponnytravklubb
Norrbottens Ponnytravsällskap
Rättviks Ungdomstravklubb
Stockholms Ponnytravsällskap
Södra Hälsinglands Ponnytravklubb
Tingsryds Rid&Körklubb
Tomelilla Ponnytravklubb
Umåker Stall 10 B
Västerbo Ponnytravklubb
Östanåkra Vaggeryds Ponnytravare
Östersunds Ponnytravklubb

Dennis Olsson
Evert Nylander
Therese Bjurman
Susanne Oscarsson
Gunilla Sjöberg
Camilla Magnusson
Bengt Nilsson
Eva Aronsson
Lasse Jonsson
Sabine Eriksson
Anna Andersson
Madelene Melander
Camilla Magnusson
Anna Wiktorsson
Malin Luckman
Mikael Beijar
Maria Sjöholm
Gunnel Nordahl
Anders Djuse

Domarråd november 2009
Varje år i samband med representantskapsmötet, avhålls det traditionella domarrådet.
Tillfället då domarrepresentanter från samtliga klubbar samlas för att utbyta erfarenheter
från årets tävlingar och för att gå igenom vad som kan förbättras inför nästkommande
säsong. Man går igenom hur klubbarna sköter anmälningar och resultatinmatningar samt
hur bestraffningar skrivs ut på listorna. Man tittar på div. lopp situationer mm, för att om
möjligt kunna bli bättre och göra bedömningarna så lika som möjligt över hela landet.
Tyvärr så har deltagandet minskat med åren vilket inte är bra då kvalitén sjunker på
ponnydomarna.

Deltagarna i domarrådet fick även denna gång titta på olika lopp sekvenser såsom starter,
körningar, drivningar och nedtagningar från galopp mm. Uppgiften för deltagarna var sedan
att ”döma” den förevisade situationen. Diskussionerna är mycket givande för alla då man har
olika syn på hur man skulle ha bestraffning för ett ev. regelbrott. Vidare gicks påföljdsmall
bestraffningskoder mm igenom. Alla deltagare på domarrådet var eniga om hur viktigt
hjälpmedel det är med filmning av loppen vilket fler klubbar borde satsa på inför kommande
säsong.
Sist men inte minst vill vi ge en stor eloge till GÄVLE som var den enda klubben(förutom
Visby) som hade skickat in en loppsekvens till domarrådet vilket vi var mycket tacksamma
för.
Representerade klubbar var följande:
NPTS
KPT

MPTK
SPTK
GRTK
GPTK
DPK
EPS
HPTS
TiRK
ÖPT
VPTS
SPTS

Ante Heitanen
Sabine Eriksson
Carl-Henrik Bondesson
Sten Bondesson
Eva Aronsson
Lasse Jonsson
Mikael Tall
Tomas Martell
Jan Nyberg
Gunilla Sjöberg
Eva Svedlund
Barbro Hell
Mats Wetterholm
Thomas Ljungman
Anna Wiktorsson
Lisbeth Nilsson-Borg
Sven Hansen
Per Telhammar

Representantskapsmöte november 2009
Representerade klubbar var följande:
SPTS
DPK
TPTK
BPK
ÖLPTS

APTK
EPS
GPTK
SHPTK
GPTK

Per Telhammar, Madeleine Melander
Anette Jansson, Lena Widstam Leo
Rebecka Appelkviskt, Angelica Månsson
Evert Nylander, Katarina Skoglund
Annelie Lundegård, Linda Andersson
Dennis Olsson, Liselotte Johansson
Joakim Hedlund
Sandra Söderberg, Eva Svedlund
Thomas Arvidsson
Jan Nyberg, Thomas Martell

KPT
ÖPT
ÖPTK
VPTS
VPT
MPTK
TiRK
SPTK

Eva Aronsson, Carl-Henrik Bondesson
Anne Karlsson, Lisbeth Nilsson-Borg
Agneta Svärdfeldt, Lisa Nilsson
Sven Hansen, Jerker Klang
Maria Sjöholm, Maria Seppälä
Lars Johansson
Anna Wiktorsson, Rebecka Hjalmarsson
Mikael Tall, Benjamin Sjöberg

Från SPTFs styrelse deltog följande:
Arne Florqvist
Linda Olsson
Erica Persson
Maria Hell
Anna Sjöblom
Bengt Westergren
Niclas Malmqvist
Thomas Ljungman
Mats Wetterholm
Sten Bondesson
Från STC deltog:
Johan Abenius
Per Wetterholm
Sara Strömberg
Maria Karlsson

del av tid

I stor sett hela dagen ägnades åt projekt 2010 och de delprojekt som där ingår.
Dessa projekt finns redovisade i tidigare utskickade dokument till klubbarna.
Rapporter från styrelsen
 Domarrådet
 Ungdomstinget
 AU

Årets hästar, kuskar, ryttare 2009
Förnomineringarna har genomförts av ungdomskommittén (UK) De kriterier som UK nyttjat
är bl.a deltagande och placering i årgångs och mästerskapslopp, resultat och i övrigt under
året uppnådda prestationer. Den slutgiltiga nomineringen beslutade styrelse om.
Röstningen genomfördes på SPTF:s hemsida under en 14 dagarsperiod. Dessa röster utgjorde
50% av röstetalet vid den slutgiltiga röstningen. Följande tabell redovisar röstningen på nätet.
Kategori
A3
A3
A3

Häst
Antonio
Linhagens Fredag
Rain

A4
A4
A4

Emmeros Imponera
Smedens Max Speed
Tuffa Tider

A5
A5
A5

Angel
Butterfly
Luffsan

AHiVa
AHiVa
AHiVa

Dynamit II
Gransjöns Kinder
Luffsen II

ASto
ASto
ASto

Belinda III
Danielle
Ramona Mustang

AMo
AMo
AMo

Danielle
Ramona Mustang
Stormtösen

B3
B3
B3

Gervalds Vitsippa
Hvitstjärn
Razmus Raid

B4
B4
B4

Fantom
Spice Girl
Ängdala Rocky

B5
B5
B5

Ijor
Thyra Tyrann
Zlatan Nick

BHiVa
BHiVa
BHiVa

Ernst Ronaldo
Gumino
Tyson II

Antal röster
44
84
39
167
71
34
64
169
121
23
25
169
41
24
104
169
33
50
87
170
49
103
18
170
19
11
144
174
117
35
22
174
21
54
99
174
14
101
60
175

BSto
BSto
BSto

Iva Roll
Katla
Varette

BMo
BMo
BMo

Gumino
Lexius
Tyson II

65
94
16
175
119
22
34
175

Efter analys av den genomförda nätröstningen och styrelsens röstning utsågs följande till 2009
års pristagare.
Kategori A

Häst

3 -åring

Linhagens Fredag

4-åring

Emmeros Imponera

5-åring

Angel

Äldre HoV

Lufsen II

Äldre Sto

Ramona Mustang

Monté

Ramona Mustang

Kategori B
3-åring

Razmus Raid

4-åring

Fantom

5-åring

Zlatan Nick

Äldre HoV

Gumino

Äldre Sto

Katla

Monté

Gumino

Kusk 8-11år

Ebba Handler

Kusk 12-15år

Mikaela Melander

Kusk 16-25år

Jenny Malmqvist

Monté Kat A

Hannah Gustavsson

Montè Kat B

Jenny Brunzell

Årets Häst Kat B

Gumino

Årets Häst Kat A

Lufsen II

Bruntes vandringspris

Gumino

Rungeboholms vandringspris

Lufsen II

SPTFs styrelse 2009

________________________
Arne Florqvist
Ordförande

________________________
Niclas Malmqvist
Vice ordförande

________________________
Bengt Westergren
Sekreterare/suppleant

________________________
Anna Sjöblom
Ledamot

________________________
Linda Olsson
Ledamot

________________________
Mats Wetterholm
Ledamot

________________________
Maria Hell
Ledamot

________________________
Erika Persson
Ledamot

________________________
Thomas Ljungman
Suppleant

________________________
Sten Bondesson
Suppleant

________________________
Sabine Eriksson
Suppleant

