Verksamhetsberättelse
2013

Kommentar
2013 året då SPTF:s era som motsvarighet till ST för ponnytravet upphörde och Svensk
Travsport (nedan förkortat ST)tog över hela ansvaret för tävlingsarrangemangens
genomförande och till hörande administrativa arbete. Detta präglades av en försiktig positiv
optimism hos en del klubbar och några av travsällskapen, andra var helt övertygande om att
detta var det enda rätta för att säkerställa resurserna både ekonomiskt och personellt för
ponnytravets utveckling i framtiden. Majoriteten inom SPTF:s styrelse har dock hela tiden
varit övertygade om att detta var ett måste och till gagn för ponnytravet och dess fortsatta
positiva utveckling och berättigande inom Svensk travsport. Som ytterligare bevis på detta
valdes SPTF efter flera år in som fullvärdig medlem i ST vid fullmäktigemötet i april. SPTF
är nu en av sju(7) basföreningar i Svensk travsport. Detta innebär att SPTF har idag samma
rättigheter och skyldigheter mot ST som övriga intresseföreningar såsom ASVT, BTR, RST,
STAR, SLEIPNER och TR. TR (Travtränarnas Riksförbund) är en basförening, men valt att
stå utanför de övriga basföreningarna samarbetsforum. Det finns ett antal frågor som inte är
helt besvarade eller lösta, men de måste vi lösa efter hand som dom kommer eller uppstår.
Kurvan för antalet licenser och framförallt aktiva licenser fortsätter neråt, och det är både
bland kat A och framförallt inom kat B som minskningen sker. Antalet startande ponnyer har
däremot försiktigt börjat vända uppåt igen vilket är glädjande. Den fortsatta låga nivån av
betäckta ston är mycket oroande. Vi måste ha en väl fungerande ponnyavel i Sverige. Våra
ston måste sättas i aveln medan de kan, för att säkerställa behovet av bra individer till
ponnytravet. Inom en snar framtid tror jag att det kommer att uppstå brist på bra
tävlingsindivider, då efterfrågan ökar i Norden och övriga delar av Europa. De negativa
trenderna måste vi tillsammans försöka vända uppåt igen.
Här nedan redovisas minskningen av antalet licenser i respetive åldersgrupp. De kurvor som
lutar brantast nedåt är de för åldersgrupperna13-15 år och 16-25 år. Orsaken till detta kan vara
flera, men klart är att vi måste stimulera dessa åldersgrupper extra för att de skall vilja bli kvar
inom ponnytravet. Hur gör vi detta? En sak kan kanske vara att se till att loppen för dessa
åldersgrupper blir mer intressanta och att de uppmärksammas på ett bättre sätt i samband med
tävlingar tillsammans med ordinarie trav.
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Övergången till att det nu är ST som är huvudarrangör för samtliga ponnytävlingar har vad
styrelsen fått till sig, varit till stor glädje för samtliga klubbar. Vid ordförandekonferensen
hösten 2013 framfördes bara positiva synpunkter på detta. Att det skulle bli bra hade vi i

styrelsen rätt så god känsla för, men att det skulle uppfattas så bra som det gavs uttryck för
trodde vi inte. Det känns positivt och glädjande med sådana överraskningar.
Ett annat bra exempel på positiva saker som hänt under ponnytravet 2013 är Wångens
satsning på Ponnytrav Elitveckan (PEV) för våra champions ute på banorna. Enligt de som
deltog under denna vecka 2013,var det en mycket givande och lärorik vecka. Många
uppskattade närvaron av flera kända kuskar inom travsporten, och att de deltog i ungdomarnas
olika pass som genomfördes. Bra satsat av Wången, ST, travsällskapen och KRAFFT som
sponsrar denna vecka.
Återigen har vi sett många utomordentliga prestationer på våra travbanor av såväl hästar som
kuskar/ryttare. Grattis till Er alla som deltagit i vår verksamhet, gjort bra prestationer och
lycka till i framtiden med Ert arbete och tävlande inom ponnytravet. Ponnytravet har ett gott
rykte och står sig fortfarande starkt inom ST och deras basföreningar tack vare Er. Några av
de starkaste upplevelserna för min egen del under året har varit åter igen Nordiska
mästerskapen för ponnyhästar som kördes på Solvalla, SM kat A på Åby där 18 åriga Ramona
Mustang tog en av sina sista storsegrar under karriären, och kat B på Skrubbs travbana där
den snygga fuxhingsten Fantom lade beslag på SM titeln till ägarnas och publikens glädje,
alla dessa tillfällen med bra prestationer, bra arrangemang och härliga ungdomar och
föräldrar. Svensk Travsports Ungdomsserie var ett nytt positivt och populärt tävlingskoncept.
Det samlades poäng under året och de som samlat flest poäng erhöll presentkort av Royal
Hästsport AB. Pristagarna 2013 blev alla Färjestads ekipage som tog storslam med att knipa
alla de tre första platserna. Det värmde!
Särskilt Tack vill jag personligen rikta till alla klubbar och sällskap som arrangerade något av
SPTF:s mästerskapslopp under 2013.
För att försöka minska kostnaderna för våra ponnyägare och ytterligare bidra till att stimulera
ponnyägandet och aveln, arbetade mätkommittén på uppdrag av styrelsen fram ett förslag till
nytt mätningsreglemente för våra ponnytravare. Arbetet redovisas under rubriken
”mätningskommittén” längre ner i verksamhetsberättelsen.
Ett återkommande debattämne inom vår organisation var reglerna för monté tävlandet och
bedömningen av ”harmoniska” ekipage (ponny/ryttare). Då vi inom SPTF inte kunde komma
fram till ett gemensamt förslag att föreslå ST, bestämde ST:s veterinäravdelning att en
längdregel skulle införas inom ponnymontén. Denna längdregel sattes till 160 cm för kat B
och 147 cm för kat A. Vidare höjdes viktgränsen för kat A till 47 kg. Vid repskapet under
hösten höjdes det flera röster om att längdgränsen för kat B var för låg och borde höjas till
minst 165 cm. Styrelsen hörsammade denna önskan och tog kontakt med såväl ST som
representanter i reglementskommittén och framförde våra synpunkter. Trots detta beslutade
ST att föreslagna längdgräns skulle gälla. SPTF blev lovade en skriftlig och muntlig
förklaring till beslutade längdgräns, men har ännu inte fått denna. Vi får hoppas nu att de
flesta trots detta kan ställa upp bakom beslutet och att vi kan avsluta denna segdragna debatt
och i stället satsa vår energi på ponnytravets fortsatta utveckling.
SPTF har återigen satsat stora pengar på att stimulera klubbarna och de aktiva genom att bl.a.
betala ut resebidrag och bekosta priser till årets pristagare. Detta har naturligtvis påverkat vår
ekonomi, men med ett idogt arbete från styrelsen och med de aktivas bästa för ögonen har vi
lyckats något så när. Inför kommande år måste vi dock se över vår ekonomi ordentligt och
penitriera våra utgifter i förhållande till våra inkomster som minskat betydligt det senaste året.

Året som gått har varit ett intressant år för SPTF. Bidragande orsak till detta är att vi nu för
första året varit en fullvärdig medlem i familjen ST genom att vi vid fullmäktigemötet i april
månad blev invalda som basförening. Detta beskrivs inledningsvis i min kommentar till
verksamhetsberättelsen.
Jag kan även detta år konstatera att tiden för mångas ideella engagemang inte alltid räckt till
p.g.a. alla andra måsten och åtaganden som familjeliv, egen tid, andra intressen mm. Vi måste
därför inom förbundet och alla klubbar jobba ännu hårdare för att hjälpas åt med det ”lilla” vi
kan, samt ta emot all den hjälp vi kan få, stort som litet. Vi måste alla inom ponnytravet, med
största ödmjukhet, eftertanke och positiv inställning fortsätta engagera oss i det globala
arbetet för ponnytravets utveckling samt för våra barn och ungdomars välbefinnande och
fortsatta utveckling till bra idrottsutövare och samhällsmedborgare.
Tusen tack för året 2013 och väl mött 2014!
Ha dä gött!
Arne Florqvist
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RESULTATRÄKNING 2013-01-01 - 2013-12-31
Inkomster
Medlemsavgifter
Kusk- och hästlic, hästreg
Bidrag STC
Övrigt
Ränteintäkter
Summa intäkter
Utgifter
Löner och sociala kostnader
Möteskostnader
Resekostnader
Resekostnader klubbar
Mätintyg
Hemsida
Licens- och kontorsmaterial
Telefon och porto
Tävlingskostnader
Summa kostnader

191 800,00
4 800,00
150 000,00
4 790,00
8 262,82
359 652,82

-102 677,00
-97 394,00
-70 882,00
-72 317,00
-8 000,00
-24 219,75
-2 342,00
-4 635,70
-51 026,00
-433 493,45

Årets vinst

-73 840,63

BALANSRÄKNING 2013-12-31
Tillgångar
Postgiro
Skandiakonto
Skattekonto
Kundfordringar

23 758,26
532 175,00
0,00
3 224,00

Summa Tillgångar

559 157,26

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

-7 992,50
-4 335,00
-3 000,00
-617 670,48
73 840,63
-559 157,35

Kommentar
Årets resultat blev en förlust på ca 74 000 kr.
Förlusten kan hänföras till den missade sponsor intäkten och de ökade utgifterna för priser till
ponnytravgalan som hölls i mars 2013. Kostnaden för de priser som delades ut har tidigare
sponsrats av leverantören baserat på planerade inköp under året. I.o.m att ST tagit över
ansvaret för priserna och inköpen, som då gjordes hos deras leverantör, gick SPTF miste om
denna sponsring. Detta medförde att kostnaden för priser till de aktiva mm drog över
budgeten med c:a 25 000 kronor.
Vidare har SPTF betalat ut resebidrag till klubbarna med c:a 23 000 kronor mer än vad som
var budgeterat. Till detta skall också även den uteblivna sponsorförsäljningen läggas.
Allt detta tillsammans blir gott och väl då den summa som har dragits över budget. Inför 2014
måste dock styrelsen finna en potential sponsor för att inte behöva minska på de demokratiska
utgifterna. Trots att SPTF under året gick med förlust, är dock vår ekonomi ännu stabil och
det känns tryggt inför 2014 som nu tar sin början.

Styrelsemöten mm
Under 2013 har SPTF:s styrelse avhållit följande styrelsemöten:
23 januari
21 februari
22 mars
24 mars
18 april
30 maj
25 juli
28 augusti
19 september
24 oktober
22 november

telefonmöte
videomöte
– konstituerande möte nya styrelsen
videomöte
videomöte
videomöte
videomöte

Därutöver har styrelserepresentanter deltagit i möten med Svensk Travsport,
basföreningsmöten, ordförandekonferens, representantskapsmöte och ungdomsting samt
deltagit i olika arbetsgrupper inom ST som berör ponnytravet.

Kansli
SPTF:s kansli har under 2013 bemannats av Thomas Ljungman. Eve Lundberg och Rikard
Sjöberg som numera är anställda av ST har utgjort ponnytravets första kontaktpersoner i
hästsportens hus. Rikard har som ponnysportchef företrätt ponnytravet i de olika forum som
finnas på ST. Förutom detta har en ponnytravkommitté bildats. I denna kommitté ingår 3
ledamöter från vardera SPTF, ST och från travsällskapen ute i landet. I denna kommitté skall
frågor som berör ponnytravet ventileras och diskuteras. Frågorna skall sedan förankras i resp.
huvudorganisation.

Mobbing
Tyvärr har det även under 2013 kommit till vår kännedom att flera ungdomar har drabbats av
några mobbingliknade inlägg i olika typer av sociala medier på internet. Det måste bli slut på
detta och SPTF vill återigen påpeka att vi har nolltolerans mot detta inom ponnytravet. Här
har Ni ungdomar och vuxna själva ett stort ansvar och vi alla måste hjälpa till att stävja sådana
företeelser med att föregå med goda exempel. Vi kommer även i fortsättningen att agera med
all kraft mot alla former av mobbing och vi kommer att göra allt som står i vår makt att få bort
detta från ponnytravet.

Möten med Svensk Travsport (ST)
Ett antal möten mellan SPTF och Svensk Travsports har hållits
Vi från SPTF har deltagit i arbetet med att förverkliga de intentioner och riklinjer som finns i
”Horisont 2017”. Ungdomssatsningen och ponnytravtävlandet anses som sagt som en
prioriterad del och en resurs för framtida rekryteringar av aktiva, hästägare, funktionärer mm
inom hela travsporten. Detta har inneburit att ponnytravet ännu varit rätt så förskonade av de
besparingar som drabbat och kommer att drabba travsporten. Att vi även i fortsättningen
kommer att förskonas från detta är väl ett önsketänkande, men enligt uppgifter från
välinformerade källor, kommer ponnytravet att hållas utanför så länge som möjligt.
Detta och mer därtill bevakar och arbetar vi med inom bassamverkan tillsammans med övriga
intresseorganisationer.
Det har under året varit täta kontakter mellan SPTF:s Au/styrelsen och Svensk
Travsport/Rikard Sjöberg i hans arbete med att ST tagit över ansvaret för ponnytravtävlandet.

Verksamhetsbidrag
Av ST fick SPTF 2013 c:a 150 000 kr i verksamhetsbidrag. Utöver detta har SPTF till största
del finansierat sin verksamhet genom medlemsintäkter.

Basföreningarna
SPTF har deltagit i flertalet möten som Bas inom ST haft under året. SPTF har i dessa
sammanhang som vanligt framfört våra synpunkter på frågor som varit av intresse för
ponnytravet. SPTF har i.o.m sitt fulla medlemskap i ST blivit en förening lika betydelsefull
som övriga inom bas. Ponnytravet kan nog sägas vara en av de betydelsefullaste när det gäller
nyrekrytering av ungdomar till Svensk Travsport. Dock skall inte övriga basföreningars
betydelse underskattas. Alla vi har vår unika betydelse för utvecklingen av Svensk Travsport.
Övriga föreningar i BAS har alltid ställt sig bakom våra synpunkter och krav, genom
uttalanden och skrivningar i sina verksamhetsplaner till ST påtalat SPTF:s viktiga roll och
arbete i den så betydelsefulla och eftersatta rekryteringen av ungdomar till travet.

Licens/Utbildningskommittén
Under 2013 har klubbarna uppmärksammat styrelsen om svårigheten med att inom rimlig tid
och till rimliga kostnader kunna erbjuda licensutbildning till våra ungdomar. SPTF:s AU har
under året försökt vid flera tillfällen att få tillstånd ett möte med avdelningen för utbildning
och näring, men inte lyckats. SPTF kommer därför att under 2014 med kraft agera för att ett

sådant möte skall komma tillstånd och att då ta upp problemet med licensutbildningarna.
Detta har vi även diskuterats inom bas och det är flera basföreningar som har problem med
detta.

Tävlings- och funktionärskommittén
Det traditionella domarrådet som tidigare hållits i samband med representantskapsmötet i
november har i.o.m att ST tagit över ansvaret och förordnandet av tävlingsfunktionärerna
tagits bort. Alla travets funktionärer faller nu under ST:s funktionärsansvar och skall delta i
lokala, regional och nationella sammankomster. Detta har det lokala travsällskapet ansvar för.
SPTF kommer att under 2014 bli adjungerad till reglementskommittén när frågor som rör
ponnytravet skall behandlas.

Ordförandekonferens
Med anledning av de förändringar som skett under 2013 och enlig stadgarna inbjöds till en
ordförandekonferens den 21 sept. 2013. Rikard Sjöberg deltog och informerade om vad som
skett under året och vilka planer som fanns inför kommande år. Ett försök att minska
klubbarnas kostnader och effektivisera vårt arbete gjordes med att genomföra även i år denna
konferens som en videokonferens. Klubbarna hade tagit kontakt med den närmaste travbana
som hade utrustning för detta och kopplade upp sig mot Hästsportens Hus där SPTF:s styrelse
och representanter för ST hade samlats. 11 travbanor var uppkopplade.
Följande klubbar var representerade: Axevalla, Bergsåker, Dala, Dannero, Eskilstuna,
Gotland, Gävle, Hagmyren, Halmstad, Jönköping/Vaggeryd, Kalmar, Mantorp, Stall 10 B,
Skellefteå, Skåne, Solänget, Stockholm, Tingsryd, Tomelilla, Örebro. Östanåkra och
Östersund ( 22 ponnytravklubbar).
Ordförande Arne Florqvist hälsade de deltagande välkomna och inledde med att citera ur
Horisont 2017, ” Hur väl vi kommer att lyckas beror på oss själva och viljan att medverka och
samverka i positiv anda”.
Syftet med konferensen var att få reda på hur det första tävlingsåret, med ST som
huvudansvarig, har fungerat ute hos klubbarna och deras sällskap. Hur behåller SPTF sin
betydelse och hur vidareutvecklar vi den. Numera är SPTF enbart en intresseorganisation,
fullvärdig medlem i BAS och Svensk Travsport, och inte som tidigare också en
tävlingsorganisation.
Den samlade rapporten från samtliga 22 närvarande ponnytravklubbar, plus två som skickat in
sina tankar och synpunkter, var enbart positiva och alla var mycket nöjda med hur tävlingarna
och arrangemangen fungerat.
Rikard drog ST:s summering av året med framåt blickar. Först talade han om de olika rollerna
som ST, sällskapen och ponnytravklubbarna har. Vidare presenterade han
Ponnytravkommittén, hur den är uppbyggd med tre från ST, tre utbildningsansvariga från
sällskapen och tre från SPTF.

Representantskapsmöte / Ungdomssting
SPTF:s representantskapsmöte och ungdomsting avhölls som brukligt på Quality Airport
Hotel, Arlandastad i slutet av november 2013
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Närvarande vid representantskapsmötet var: 35 representanter från 19 olika klubbar
Närvarande
arande vid ungdomstinget var:
var 30 representanter från 18 olika klubbar
Ordförande Arne Florqvist hälsade välkommen och öppnade representantskaps
representantskaps och
ungdomstinget med att visa lite statistik från det gångna året.
Det genomfördes några fler lopp och tävlingstillfällen under 2013 än under 2012
2012.
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Ett stort bekymmer för oss inom ponnytravet är att antalet betäckningar fortsätter att ligga på
en allför låg nivå och då framför allt för shetlandsrasen. Russbetäckningarna ser ut att tack
och lov ha vänt och ökat något under 2013, men dock ändå oroande lågt. Här måste SPTF och
avelsförbunden hjälpas åt att vända denna negativa trend samt titta på vilka hingstar som skall
används i aveln för ponnytravets framtida behov. Ponnyaveln måste stimuleras inför
framtiden. (kanske uppfödarpremier mm)

Antal hingstar som använts i aveln under 2013 var för russen 105 st. och för Shetland 210 st.
Antal betäckta ston under 2013var .
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Licenserna var totalt 951 st. varav endast 683 varit aktiva kuskar.
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Under en 10 års period 2003-2013 har förändring av antalet aktiva licenser minskat med i snitt
-2,4% per år. I förhållandevis till övriga föreningar såsom BTR mfl. är detta ganska lågt.
Arne talade här om vikten av samarbetet mellan ST:s travskoleverksamhet och SPTF för att
ponnytravet skall fortsätta växa sig starkt och vara den betydelsefulla tillväxtfaktor som ST
behöver inför framtiden. Fördelningen över åldersrelaterade licenser redovisades i
ordförandens kommentar i början av denna verksamhetsberättelse.
Representantskapsmötet gästades av två tunga namn för ponnytravet från ST, nämligen Tf
generalsekreterare Johan Lindberg och ponnysportchef Rikard Sjöberg.
Rikard Sjöberg talade om att:
-Ponnytravet är en del av Svensk Travsport
-ST -beslutar om regeländringar - licensbestämmelser
-Administrativa -kontakt med kundtjänst -Ekonomifrågor – ersättning till travbanor
prispengar. Kontakt med intresse organisationer, Registrering av Tävlings ponny
-Hästvälfärd -vet -utrustning
-Stab -Säkerhetsfrågor
-Sport -Tävlingsdag planering – proppar- divisionssystem
-Utbildning och näring -utbildning - Travskolor
-Travsällskap -hanterar licenser och tävlingsadministration - anmälningar – arrangerar

Antal lic
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ponnytravtävlingar
-Ekonomi ponnytrav -Kostnader ST -Kostnader Travsällskap
-SPTF och ponnytravklubbarnas uppdrag
Johan Lindberg pratade om att:
-Svensk travsport i största allmänhet.
-Ponnytravet under ST i ett år,
-Fråga om hur året har varit, ev problem.
Här tyckte några att proppskrivning inte tar hänsyn till de lokala förhållandena , andra tycker
att det varit bra.
-Ponnytravet är en tillgång för Svensk Travsport
-10,5% av svenska befolkningen är intresserade av trav, c:a 700 000-800 000 personer.
- Därför skall vi alla berätta varför det är så sjukt kul med trav så vi kan locka mer fler.
-Det är alldeles för lätt att gnälla, sprid istället roliga och positiva budskap.
-Undvik att publicera det negativa ta dessa problem i rätt forum. Detta för att locka nya
utövare, vi ska inte skrämma bort dem innan de ens hunnit börja.
-118 miljoner sparas 2014 för ST. 35 000 människor jobbar inom hästnäringen.
-Var tionde häst ger ett jobb.
-Vad gör folk intresserade hur ökar vi intresset.
-Skapa och bjud in på vår upplevelse.
-60 % säger att de vill bli mer intresserade av hästar hur vi lyckas att få dem att börja.
-40 % av B tränarna ha slutat på 10 år p.g.a. naivitet, korkad, dum m.m.
-Vi måste lösa problemen tillsammans. Sprid glädje.
Johan konstaterade kraftfullt att:
-Ponnytravet är travets framtid. Bjud in fler. Bjud på dig själv. Var positiv.
-ST måste sätta ner foten och ge ponny/ungdomstravet mer utrymme.

Eftermiddagen ägnades helt åt att jobba med grupparbeten utifrån temat för konferensen
Sammanställning av grupparbetena från ungdomsting och representanterna av arbetsområden
till Vision/målplan 2017 gjordes under söndagen och det gavs i uppgift till styrelsen att
utarbeta/revidera en mål- och verksamhetsplan fram till år 2017. Arbetet med denna plan
kommer att prioriteras under sommaren 2014 för att skickas ut till klubbarna inför
ordförandekonferensen 2014. Vidare behandling av denna kommer sedan att ske på
repskapsmötet och ungdomstinget i november. Beslut kommer slutligen att tas av årsmötet
2015.

Sponsorkommittén
Sponsorkommittén har tyvärr inte lyckats med att sälja in ponnytravet hos sponsorer för det
budgeterade beloppet. Kommittén har återigen påpekat för Svensk Travsport om det stora
behovet av hjälp med att hitta en eller flera potentiella sponsorer för vår verksamhet. Svensk
Travsport har åter lovat att hjälpa till med detta och bad att få återkomma. Kommittén
kommer att göra allt för att lyckas nå upp till den budget som lagts inför 2014.

Mätkommittén
Mätkommittén 2013 har bestått av Arne Florqvist, Bengt Westergren samt Christina Hietanen
En studie av mätningar gjorda under 2013 på samliga startande 3 och 6 åringar i både kat A
och kat B gjordes efter att mätkommittén fått
fått i uppdrag att se över ponnytravets
mätningsreglemente och förfarande. Uppdraget skulle resultera i förbättringar och
kostnadsbesparingar för ponnyägarna. Nedan redovisas de studier som låg till grund för de
mankhöjdsnivåer
khöjdsnivåer som styrelsen sedan beslutade om.
Mankhöjd på alla startande 3 åringar kat B 2013
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Mankhöjd påå alla startande 6 åringar kat B 2013
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För kat A såg det ut följande:
Mankhöjd på alla startande 3 åringar kat A 2013
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Mankhöjd på alla startande 6 åringar kat A 2013
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Utifrån detta blev gränserna för mankhöjdsnivåerna satta till 102,0 cm resp. 125,0 cm
för att minimera antal mätningar efter 3-års ålder. ( se SPTF:s mätningreglemente 2014)

Nedan redovisas en enkel kalkyl på hur besparingarna kan bli.
Enligt gamla reglementet
Namn

Kat

3-år

Kalle

A

Beda

A

4-år

6-år

8-år

102,0 103,5

104,0

103,8

103,5 104,0

-----

106,5

Behöver 4
mätningar
Behöver 3
mätningar

Kostnad för Kalle minst 2000:- + veterinär c:a 1500:- = 3500:Kostnad för Beda minst 1500:- + veterinär c:a 1200:- = 2700:Enligt nya
reglementet
Namn

Kat

3-år

4-år

6-år

8-år

Kalle
Beda

A
A

102,0
103,5

---------

----106,5

---------

Kostnad för Kalle 500:-+ veterinär 350:- = 850:Kostnad för Beda 1000:-+ veterinär 700:- = 1700:Besparing för ponny Kalle =
2650:Besparing för ponny Beda =
1000:-

Endast 1 mätning
2 mätningar

Mästerskapslopp 2013
Guldstoet, kat B
Örebro den 30 juni
Thyra Tyrann / Camilla Ingerstad
Segr. 9 år S e. Tyson II – Sundbys Tuva
Vinnartid: 1.43,8a
Äg: Stall Julmyra
Uppf: Mia Strandqvist, Vollsjö
Tr: Mikael Hedström, Heby

Guldstoet, kat A
Umåker den 18 augusti
Angel / Handler Ebba E
9 år S e. Gläntans Domino – Loffa Desiree
Vinnartid: 2.16,6a
Äg: Carin Carlberg, Morgongåva
Uppf: Acl Stuteri Ab, Vislanda
Tr: Carin Carlberg, Morgongåva

Svenskt Mästerskap i ponnytrav, kat B
Visby den 10 juli
Fantom / Jenny Malmqvist
Segr. 8 år H e. Polar – Ripadals Filippa
Vinnartid: 1.40,6a
Äg: Caroline Johansson, Visby
Uppf: Caroline Johansson, Visby
Tr: Caroline Johansson, Visby

Svenskt ponnytravderby, kat A
Jägersro den 1 september
Mina II / Wera Manberger
4 år S e. Gläntans Domino – Dalsgårds Diana
Vinnartid: 2.24,0ag
Äg: Anna Manberger, Rimbo
Uppf: Linn Strandqvist, Vollsjö
Tr: Wera Manberger, Rimbo

Nordiskt Mästerskap, kat A
Solvalla den 9 augusti
Gervalds Blixten / Madelene Eriksson
6 år V e. Dollman – Winnie
Vinnartid: 2.29,0ag
Äg: Madelene Eriksson, Iggesund
Uppf: Nina Lennström, Visby
Tr: Ida Hell, Hudiksvall

Svenskt ponnytravderby, kat B
Jägersro den 1 september
Vitsy / Anna F Engström
4 år S e. Darius Roll – Narciss
Vinnartid: 2.03,0a*
Äg: Anna F Engström, Kalmar
Uppf: Carola & Börje Johansson, Hemse
Tr: Anna F Engström, Kalmar

Nordiskt Mästerskap, kat B
Solvalla den 9 augusti
Lanso Ess / Malin E Lundberg
10 år H e. Korsnäs Brådis – Leilu
Vinnartid: 1.45,9a
Äg: Annika Lindgren & Malin Lundberg
Uppf: Margaretha Smedberg-Bladh, Visby
Tr: Malin E Lundberg, Vollsjö

Svenskt 5-årsmästerskap, kat A
Färjestad den 8 september
Stenstugu Nudolla / Hannah Gustavsson
Segr. 5 år S e. Dollman – Jikas Neptuna
Vinnartid: 2.21,8a*
Äg: Inger Torgersson, Hackås
Uppf: Anders Wiman, Visby
Tr: Hannah Gustavsson, Djurås

Svenskt 5-årsmästerskap, kat B
Färjestad den 8 september
Miniatyr / Nathalie Norlander
Segr. 5 år S e. Tyson II – Hults Minita
Vinnartid: 1.48,4a
Äg: Nathalie Norlander, Bro
Uppf: Margareta Wikner, Umeå
Tr: Nathalie Norlander, Bro

Svenskt Mästerskap i ponnytrav, kat A
Åby den 12 oktober
Ramona Mustang / Hannah Gustavsson
18 år S e. Cerano – Vanja-Mi
Vinnartid: 2.11,8ag
Äg: T Bjurman & J och H Gustavsson
Uppf: Fam. Jansson, Överum
Tr: Hannah Gustavsson, Djurås

Svenskt Ponnytravkriterium, kat A
Solvalla den 29 september
Månstorps Pagadee / Isak Johansson
Segr. 3 år H e. Gläntans Domino – Sessan
Vinnartid: 2.39,7a*
Äg: Malin C Johansson, Lövestad
Uppf: Jan Hermansson & Åsa Liljegren
Tr: Malin C Johansson, Lövestad

Svenskt Mästerskap i ponnymonté, kat A
Kalmar den 19 oktober
Emmeros Fantasia / Maja A. Odder
13 år S e. Hamras Fridolf - Almnäs Colette
Vinnartid: 2.34,1a
Äg: Hanna Andersson –Odder, Blentarp
Uppf: Inga-Lill & Jan Hyttring
Tr: Hanna A. Odder, Blentarp

Svenskt Ponnytravkriterium, kat B
Solvalla den 29 september
Pros Maserati / Klara Gabrielsson
3 år V e. Tyson II – Minnea
Vinnartid: 2.02,4ag*
Äg: Klara Gabrielsson, Bålsta
Uppf: Linnéa Pros-Werme, Leksand
Tr: Klara Gabrielsson, Bålsta

Svenskt Mästerskap i ponnymonté, kat B
Kalmar den 19 oktober
Thyra Tyrann / Camilla Ingerstad
Segr. 9 år S e. Tyson II – Sundbys Tuva
Vinnartid: 1.47,2a
Äg: Stall Julmyra
Uppf: Mia Strandqvist, Vollsjö
Tr: Mikael Hedström, Heby

Årets hästar, kuskar, ryttare 2013
SPTF hade en förhoppning att tillsammans med ST arrangera en gemensam tillställning där vi
prisade våra ungdomar och deras ponnyer för prestationer gjorda under 2013. Detta blev inte
verklighet då avdelningen ”Utbildning och näring” hos ST, själva, utan samverkan med
SPTF, utsåg pristagare i kategorierna årets kusk, ryttare och årets ponny (A+B). Vår
förhoppning är nu att inför kommande år kunna komma fram till ett gemensamt koncept som
både SPTF och ST kan ställa sig bakom och därmed gemensamt uppmärksamma våra
ponnytravungdomars prestationer för den gångna säsongen.
ST hade redan innan jul utsett pristagarna i kategorierna årets ponny, ryttare och kusk oavsett
kategori. Detta innebar att SPTF inte ansåg sig kunna prisa dessa kategorier och då genomföra
en traditionell gala då de tyngsta priserna redan var utdelade. Styrelsen vill dock poängtera att
den ser positivt på initiativet, och har heller inga åsikter om de utsedda pristagarna, men att
det kunde ha genomförts i samförstånd
SPTF har med anledning av detta beslutat att ändå utse 2013 års 3, 4 och 5 åringar i varje
kategori. Dessutom delades Rungeboholms vandringspris samt Bruntes vandringpris ut till
den av styrelsen utsedda bästa godkända hingst i kat A resp. kat B. SPTF utsåg vid detta
tillfälle även 2013 års bästa ponnytravklubb.

Nominerade är:
3-åringar A
Månstorps Pagadee
Dee Dee C.C.
Emmeros Gloria
4-åringar A
Smedens Torvald
Måntorps Opal
Mina II
5-åringar A
Stenstugu Nudolla
Granat
Emmeros Kometta
3-åringar B
Tip Top
Pros Maserati
Mara Leaf
4-åringar B
Fliz
Vitzy
Eragon
5-åringar B
Miniatyr
Te-Quila
Zissel

Rungeboholms vandringspris
Emmeros Legolas
Bruntes Vandringspris
Fantom
Årets Ponnytravklubb 2013
Kalmar Ponnytravare KPT

Pristagare är:

Månstorps Pagadee

Mina II

Stenstugu Nudolla

Tip Top

Eragon

Miniatyr

Motivering årets klubb:
KPT har genom sin entusiasm, klubbsammanhållning och positiva bemötande skapat sig ett gott rykte
bland de aktiva och föräldrar.
KPT har i sin verksamhet tagit fasta på de av förbundet prioriterade föreningsaktiviteter och arbetar
utifrån den enskilde medlemmens förutsättningar, önskemål och behov.
KPT har lagt stort fokus på andra aktiviteter utanför travet för sina medlemmar och på detta sätt
byggt upp och stärkt gemenskapen bland sina medlemmar.
KPT har därför i hård konkurrens med andra nominerade klubbar utsetts till att erhålla förbundets
utmärkelse som Årets Ponnytravklubb 2013.
Vi gratulerar alla pristagare!

Stockholm den 22 mars 2014

SPTF:s styrelse 2013
________________________
Arne Florqvist
Ordförande
________________________
Sten Bondesson
Vice ordförande, ekonomi

________________________
Niclas Malmqvist
Ledamot

________________________
Eva Svedlund
Ledamot, sekreterare

________________________
Maria Sjöholm
Ledamot

________________________
Thomas Ljungman
Ledamot

________________________
Peter Zetterqvist
Ledamot

________________________
Carola Huber-Guldhag
Suppleant

________________________
Anna Manberger
Suppleant

