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2017 läggs till handlingarna och vi blickar fram emot 2018. Ponnytravet är en av de 

värdefullaste rekryteringsbaser inom Svensk Travsport och hos de flesta travsällskap. En 

bidragande orsak till detta är den enorma potential av nyrekrytering till nya aktiva som 

ponnytravet utgör. ST främjar utvecklingen av ponnytravet bland annat genom den incitament 

modellen som fördelar resurser till sällskap utifrån vad de presterar inom olika områden. 

Ponnytravklubbarna är viktiga i utvecklingen av ponnytravet och det är en förutsättning att få 

till ett bra samarbete mellan travsällskap och ponnytravklubb för att få ut maximal utväxling. 

Ge våra ponnykuskar och ryttare uppskattning och plats att synas, här hämtar vi 

morgondagens stjärnor! I samband med STs travgala fick vi se flertalet före detta 

ponnytravkuskar ta emot flertalet av priserna. 

 

SPTF har under 2017 arbetat aktivt för ponnytravets utveckling.  

Bland annat har vi:  

 

 Startat upp en samverkansgrupp med representanter från ST, SPTF och sällskapen.  

 Fördelar med att vara medlem i en ponnytravklubb 

 Reviderat mätreglementet 

 Arbetat fram och beslutat om en prestationspremie 

 Utvecklat ungdomsarbetet inom SPTF 

 Sett över och förändrat nominerings förfarande och kriterier för årets ponnyer 

 Arbetat utifrån förslag från klubbar  

 Arbetat fram olika dokument, bl a hur klubbarna kan påverka/lämna synpunkter på 

propositioner 

 

 

En stor eloge vill vi ge till alla Er hårt ideellt arbetande medlemmar ute i klubbarna som 

jobbar med medlemsvård, rekrytering, jagar sponsorer, hjälper till vid ponnytravtävlingar och 

övriga arrangemang. Utan Er skulle det inte fungera. Vår verksamhet och existens bygger helt 

på Ert brinnande engagemang och ideella arbete. 

 

 
STATISTIK SÄSONGEN 2017 
 

 

 
 

Både antalet licenser och antalet som har kört lopp under 2017 har ökat. Det var 60 fler som 

hade licens 2017 i jämförelse med 2016 och det var 24 fler som körde lopp 2017 i jämförelse 

med 2016.   



 

 

 

 

 

 
 

Antalet startande ponnyer sjunker både kat A och kat B vilket är något att utreda vidare vad 

det beror på. 

 

 

 
 

Antalet starter har ökat totalt med 374 st i jämförelse med 2016. Det är kat A som står för 

ökningen. Kat B har minskat i antalet starter med 109 st från år 2016 till år 2017. 

 



 

 

 
 

Av de ponnyer som startar så gör de i snitt fler starter per ponny än vad de gjort under tidigare 

år. Snittet ligger nu på 12,1 starter per ponny (14,0 kat A och 10,7 kat B) och är det högsta 

antalet under perioden 1988-2017. 

 

 
 

Antal lopp och antal tävlingstillfällen har stigit och når 2017 de högsta värdena under tiden 

från 1986. Antal lopp har stigit från 369 st till 1259 st. Även antalet tävlingstillfällen har stigit 

från 94 st till 257 st. 

 

Sammanfattningsvis så har antal med licens, antal som kör lopp, antal tävlingstillfällen, antal 

lopp, antal starter och antal starter per häst en positiv utveckling. Det som har en negativ 

utveckling är antal ponnyer som tävlar. Här får vi hoppas att satsningen som vi nu gör på 

prestationspremie kan vara positivt för ponnytravets utveckling. Det finns ett stort intresse och 

vi behöver säkerställa att vi även har ponnyer att tävla med. 

 

 



 

 

Under 2017 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 starkt inom ST och deras basföreningar tack vare Er.  

 

 

SPTF satsar årligen pengar på att stimulera klubbarna och de aktiva genom att bl.a. betala ut 

resebidrag och bekosta priser till årets pristagare mm. Styrelsen arbetar målinriktat med de 

aktivas bästa för ögonen. Vi kan konstatera att vi har en budget i balans. Glädjande inför 2018 

är att vi fått ett ökat verksamhetsbidrag från ST som också ställer höga förväntningar på vårt 

arbete och bidrag kopplat mot målen i Pegasus 2020. En mer detaljerad redovisning av 

ekonomin finns på annat håll i verksamhetsberättelsen. 

 

 

Vi kan konstatera att tiden för mångas ideella engagemang tyvärr inte alltid räcker 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 med att hjälpas åt att engagera nya 

resurser och hjälpa till med det ”lilla” man kan, och ta emot all hjälp vi kan få, stort som litet. 

Vi måste alla inom ponnytravet, med största ödmjukhet, eftertanke och framför allt positiv 

inställning fortsätta engagera oss i det globala arbetet för ponnytravets utveckling samt för 

våra barn och ungdomars välbefinnande, meningsfulla fritidssysselsättning och fortsatta 

utveckling till bra idrottsutövare och samhällsmedborgare.  

 

Styrelsen för SPTF 

 



 

 

Svenska Ponnytravförbundets styrelse 2017 

 

 

Ordförande  Maria Werner Gabrielsson  mandattid 2017 

 

Vice ordförande Mikael Johansson  mandattid 2017-2018 

 

 

Sekreterare  Carola Huber-Guldhag  mandattid 2016-2017 

 

Övriga Ledamöter Camilla Ingerstad  mandattid 2017-2018 

  Peter Zetterqvist  mandattid 2017-2018 

  Susanna Carlsson  fyllnadsval 2017 

  John Malmberg  mandattid 2016-2017 

 

Adjungerade ungdomsrep Emma Gabrielsson  mandattid 2016-2017 

i styrelsen Timmy Lundegård  mandattid 2016-2017 

 

Kassör  Ann-Charlotte Eriksson Grönängens Redovisnings AB 

 

Kansli  Arne Florqvist 

 

Avelsfrågor  Bengt Westergren 

 

Mätkommitté Arne Florqvist   sammankallande 

  Bengt Westergren 

  Christina Johansson 

 

 

 



 

 

Ekonomisk rapport 

Svenska Ponnytravförbundet 2017 
 

    RESULTATRÄKNING 2017-01-01 - 2017-12-31 
     

          Inkomster 
        Medlemsavgifter 
 

159 200,00 
      Bidrag STC 

 
210 000,00 

      Mätintyg 
  

1 720,00 
      Mätmannaträff 

 
3 000,00 

      Summa intäkter 
 

  
 

373 920,00 
    

          Utgifter 
         Arvoden och sociala 

kostnader -89 669,00 
      Möteskostnader 

 
-60 620,00 

      Resekostnader 
 

-104 336,90 
      Resekostnader klubbar -56 879,00 
      Marknadsföring, trycksaker -4 405,00 
      Telefon och porto 

 
-4 826,50 

      Kontorsmaterial  
 

-1 142,00 
      Hemsida 

  
-5 458,00 

      Mankhöjdskontroller 
 

-1 000,00 
      Mästerskapslopp 

 
-35 746,00 

      Stipendium 
 

-10 000,00 
      Summa kostnader 

 
  

 
-374 082,40 

    

          Årets förlust 
   

-162,40 
      

         BALANSRÄKNING 2017-12-31 
      

          Tillgångar 
    

Skulder och Eget kapital 
   Postgiro  

  
557 789,68 

 
Leverantörsskulder 

 
-10 249,00 

 Skattekonto 
 

729,00 
 

Kortfristiga skulder 
 

-314,00 
 Kundfordringar 

 
30 826,00 

 
Balanserat resultat 

 
-579 125,08 

 Förutbet kostn uppl intäkter 181,00 
 

Årets förlust 
  

162,40 
 Summa Tillgångar 

 
589 525,68 

 
Sa Skulder och Eget kapital -589 525,68 

 

          

          
 

        

Kommentar ekonomi 

 

När det gäller intäkterna kan vi konstatera att ST:s verksamhetsstöd ökat för 2017 till 210 000 

sek. Detta beror på god samverkan och stöd när basföreningarna sammanträder med ST:s 

ledningsgrupp 2 ggr/år och framför gemensamma eller enskilda synpunkter och krav. 

Medlemsavgifterna ligger lägre än föregående år. Av detta kan man dra slutsatsen att 

medlemsantalet sjunkit i samband med att det obligatoriska medlemskapet togs bort. Det är ca 

100 färre medlemmar fördelat på knappt 30 ponnytravklubbar, drygt 3 medlemmar per klubb.  

Styrelsen har varit sparsamma och genomfört ett verksamhetsår utifrån given budget. 

Kostnaderna för resor har ökat och beror bland annat på styrelseledamöternas deltagande i 

möten och bostadsort samt två extra fysiska möten innan årsmötet 2017. 



 

 

 

Styrelsemöten mm 

Under 2017 har SPTF:s styrelse avhållit följande styrelsemöten: 

 

24 januari  Fysiskt möte 

28 februari  Fysiskt möte 

25 mars  Fysiskt möte i samband med årsmöte 

26 mars   Konstituerande möte nya styrelsen 

20 april  Fysiskt möte 

16 maj  Skypemöte 

24 augusti  Fysiskt möte 

12 oktober  Skypemöte 

24 november  Fysiskt möte i samband med repskapsmöte/ungdomsting 

 

 

Därutöver har styrelserepresentanter deltagit i möten med Svensk Travsport, 

samverkansgrupp (med representanter från ST, sällskap och SPTF), basföreningsmöten, 

ordförandekonferens, representantskapsmöte och ungdomsting samt deltagit i olika 

arbetsgrupper inom ST som berör ponnytravet.  

Kansli 

SPTF:s kansli har under 2017 bemannats av Arne Florqvist. ST har ingen specifik 

ponnysportchef utan uppdraget ligger på sportchefen Petter Johansson.  

Mobbing 

Tyvärr har även under 2017 förekommit mobbliknade inlägg, uttryck och beteenden bland 

några ungdomar och äldre i olika typer av sociala medier på internet eller på våra travbanor.  

SPTF vill påpeka att vi och ST har nolltolerans mot detta och vi behöver hela tiden hjälpas åt 

för att stävja mobbing i dess olika former.  Vi har tillsammans 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. SPTF har därför antagit en 

policy som gäller för samtliga inom ponnytravet, aktiva som föräldrar och övriga den lyder: 

 

Genom en god etik och moral som innebär ärlighet och öppenhet, agera med ett gott syfte 

och god vilja, ta ansvar och agerandet ska utmärkas av ordning och reda. God etik och 

moral innebär även ett tydligt avståndstagande mot dopning, droger och mobbing.  

 

Inom Svensk Travsport finns en policy att gälla för alla licensinnehavare och som lyder enligt 

följande: 

 

I ponnytravet jobbar vi för jämställdhet och rättvisa, har en positiv attityd samt nolltolerans 

mot mobbning och andra kränkningar. Tonen mot varandra ska vara respektfull såväl i 

möten som i sociala medier och andra kommunikationsformer. 

 

 

 

 



 

 

Möten med Svensk Travsport (ST) 

 

Flera möten mellan SPTF och Svensk Travsports har hållits. 

Ungdomssatsningen och ponnytravtävlandet är en prioriterad del och en resurs för framtida 

rekryteringar av aktiva, hästägare, funktionärer mm inom hela travsporten. Detta och mer 

därtill bevakar och arbetar vi med dels inom bassamverkan där ponnytravet har ett enormt 

gott stöd från övriga basorganisationer och dels inom samverkansgruppen. 

 

Verksamhetsbidrag 

 

Som tidigare nämnts fick SPTF av ST 2017, 210 000 kr i verksamhetsbidrag. Utöver detta 

fick även SPTF bidrag för att använda till sin utredning, analys och möten med de olika 

rasföreningarna inom ponnytravet (russavelsföreningen och shetlandssällskapet) projektet 

påbörjades 2016 och avslutades och redovisades till ST under 2017. SPTF har två 

adjungerade ungdomar under 25 år med i styrelsearbetet. För övrigt har SPTF finansierat sin 

verksamhet genom medlemsintäkter. 

Basföreningarna 

 

SPTF har varit representerat när basföreningarna inom ST haft sina möten under året. SPTF 

har i dessa sammanhang som vanligt framfört våra synpunkter på frågor som varit av intresse 

för ponnytravet. SPTF har med sitt fulla medlemskap i ST varit en förening lika betydelsefull 

som övriga inom basföreningarna. 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 inom 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 och mottot Vi skall bli fler.  

Licens/Utbildning 

 

Under 2017 har styrelsen inte vid något tillfälle träffat de utbildningsansvariga och kunnat 

diskutera bl.a. kommande licensutbildningar. Vad som är orsaken till detta måste utredas 

under 2018 och prioriteras.  

Ordförandekonferens  

Under året har det genomförts en ordförandekonferens. Den genomfördes som videokonferens 

den 29 september. 

Vid ordförandekonferensen diskuterades bl.a. följande: 

 

Att vara medlem i ponnytravklubb 

2017 togs det obligatoriska medlemskapet i ponnytravklubb för kuskar/ryttare med licens 

bort. Viktiga uppdrag för klubbarna är att jobba med rekrytering och medlemsvård. 

Övergången från obligatoriskt till frivilligt medlemskap har till största del fungerat bra. Ett 

viktigt arbete är att sprida goda exempel mellan klubbarna. 

 



 

 

 

 

 

Avelsprojekt 

Att tävla med ponnyer i trav har en lång tradition i Sverige. 

Gotlandsrusset har använts inom travsporten så länge man anordnat travtävlingar, visserligen 

först lokalt på Gotland men senare även i övriga delar av landet. 

Under 1900-talets första del anordnades travtävlingar på Gotland och där var gotlandsrusset 

rikligt representerat.  

Att trava med shetlandsponnyer har en betydligt kortare historia. Det är först på 1990-talet 

sedan dåvarande STC engagerade sig i ponnytravet på allvar, som antalet shetlandstravare 

fick en explosionsartad tillväxt. 

Eftersom gotlandsrusset i mer än hundra år använts inom travsporten har det utkristalliserats 

linjer inom aveln med gotlandsruss som haft mycket bra egenskaper för att trava fort på 

tävlingsbanan.  

Även inom shetlandsponnyerna har det, trots att de har en betydligt kortare historia, redan 

kommit fram avelslinjer som har förmåga att trava fort. 

 

Bakgrunden till projektet ”Avla för ponnytrav” är att befintliga avelshingstar med goda 

travprestationer inom respektive ras är gamla och nytillskottet av goda travhingstar för avel 

varit mycket litet. 

 

SPTF har vid flera försökt påpeka detta för avelsföreningarna, utan något uppenbart gehör för 

våra synpunkter, varför SPTF bjöd genom projektet in dessa till samtal för att efterhöra deras 

synpunkter angående travsportens betydelse för respektive ras framtida avelsarbete. 

 

Målsättningar med projektet var 

 
- Att vi tävlar med renrasiga individer. 

 
- Att vi avlar fram individer lämpade för travtävling och att vi i förlängningen får mer jämngoda 

individer som tävlar. 

 

Tittar vi på det första målet så kan vi jämföra detta med att vi idag inom travet tävlar med 

kallblodiga travare tidigare nordsvenska hästar, vi tävlar med varmblodiga travare tidigare var 

det möjligt att korsa in fullblod vilket inte är godkänt idag. 

 

När det gäller det andra målet vill vi ha hästar som har förmåga att trava fort och att 

travanlagen är förstärkta genom att bakomliggande generationer som också visat att de kan 

trava fort, och att på så sätt konsolidera travegenskaperna 

 

Efter flertalet möten med SvRAF (SSS lämnade återbud för deltagande) kom projektgruppen 

slutligen fram till att från SPTF:s sida inrätta en prestationspremie för russ-och 

shetlandshingstar som tävlar i ponnytrav. 

 

Projektgruppen presenterade ett förslag på en prestationspremie för styrelsen som godkände 

detta att gälla under en försöksperiod avseende tävlingsmeriter under 2018-2022 och visning 

på avelsvärdering senast år 2023. Förslaget i sin helhet finns att läsa om i särskilt dokument 

 

Projektet ”Avla för ponnytrav” stöttades och delfinansierades av Svensk Travsport och 

genomfördes under 2016-2017. För SPTF har Arne Florqvist varit projektansvarig. 



 

 

Bengt Westergren och Mikael Johansson har deltagit i projektet. 

 

Samverkansgrupp 

Under 2017 startade en samverkansgrupp med syfte att verka för en positiv utveckling av 

ponnytravet. Gruppen består av representanter från SPTF, ST och sällskapen. SPTF är 

sammankallande i gruppen. Utgångspunkten för arbetet i samverkansgruppen har varit 

resultatet på STs enkät (resultat 2017) kring ponnytrav och resultatet på de frågeställningar 

som SPTF skickade ut till klubbarna (resultat hösten 2016). Frågor som lyfts i gruppen under 

2017 är bland annat tävlingstermin, priser kat A, propositioner och arrangemang kring 

mästerskapslopp. 

 

Bedömningskriterier årets ponnyer samt nomineringsprocess 

I samband med ordförande konferensen i september lyftes frågan om att revidera 

nomineringsprocessen samt kriterierna för årets ponnyer. Utifrån ett positivt gensvar jobbade 

styrelsen fram ett förslag kring nomineringsprocess och bedömningskriterier av årets ponnyer 

som presenterades i samband med repskapsmötet och ungdomstinget i november. Efter 

positiv feedback från medlemmarna beslutade styrelsen om nomineringsprocess och 

bedömningskriterier av årets ponnyer.  

 

Arrangemang i samband med mästerskapslopp 

Arrangemangen i samband med storlopp skiljer sig åt mellan olika arrangörer. SPTF har för 

avsikt att tillsammans med samverkansgruppen ta fram ett förslag till standard för 

arrangemang av mästerskapslopp. 

 

Priser kat A 

Det har kommit fram att det skiljer mycket inom landet när det gäller hederspriser till kat A. 

Frågan är lyft till ST och deras åsikt är att det är upp till sällskapen att säkerställa att kat A får 

hederspriser motsvarade prispoängen i loppet. Detta ska sällskapen fått information om. 

 

Representantskapsmöte / Ungdomsting 

 

Program representantskapsmöte och ungdomsting 

 
 Lördag 25 november 
 09.30-10.00  Fika 
 10.00-10.15  Välkommen 
 10.15-11.30  Gästföreläsare Erik Adielsson (ungdomsrepresentanter) 
  Grupparbete – ”Hur jobbar vi för att få attraktiva klubbar?” (övriga) 
 11.30-12.30 Bedömningar – Staffan Falk ST 
 12.30-13.30 Lunch 
 13.30-14.30  Hästvälfärd – Johan Nilsson ST 
 14.30-15.00 Fika 
 15.00-16.00 Information från SPTF 
 19.00 -  Gemensam middag 
 
  
 

 
 



 

 

Söndag 26 november 
 
 09.00-09.30  Ungdomar i SPTF (ungdomsrepresentanter) 
 09.30-10.00 Presentation grupparbete ”Hur jobbar vi för att få attraktiva klubbar?” 
 10.00-10.30 Fika 

10.30-11.30 Travsport.se samt grupparbete ”Önskemål/tankar/idéer  
inför tävlingssäsongen 2018” 

 11.30-12.00 Summering och avslut 
 
En utvärdering av dagarna gjordes och de flesta var mycket nöjda med dagarna. En del förslag 

till förbättringar kom fram vilket vi är mycket tacksamma för. Det var en positiv stämning 

under helgen! Förslag som kom fram var bland annat att middagen kunde samordnas bättre 

och att det gärna kunde varit någon aktivitet i anslutning till middagen. Ett förslag på innehåll 

framåt var utbildning i föreningsarbete och styrelsearbete. Önskemål om fler grupparbeten 

fanns och att starta upp någon form av forum mellan klubbar.  
    

Sponsorer 

Under 2017 har SPTF inte haft några sponsorer. Ett arbete pågår nu med att se över hur vi kan 

jobba med sponsorer till mästerskapsloppen. 

Mätkommittén 

Mätkommittén 2017 har bestått av Arne Florqvist, Bengt Westergren samt Christina 

Johansson. Mätkommittén gick igenom tävlingsregistret och noterade registrerade 

mankhöjder på samtliga år 2017, 4 och 5 åriga ponnyer som startat 2015/2016. Av dessa 

befann sig 21 st inom den gräns som idag gäller för mätning av 4 och 5 åringar. Av dessa togs 

8 st ut för kontrollmätning. 

 

Av de 8 uttagna ponnyerna kontrollmättes 6 st. 1 ponny hade avlidit, 1 ponnyägare meddelade 

att hens ponny inte skulle klara en kontrollmätning då denna vuxit över och hade en av hen 

mätt mankhöjd till c:a 133 cm. Av resterade ponnyer övermättes 3 st, 2 kat A och 1 kat B. 

Övriga 3 ponnyer mättes in inom gällande kategorigräns, men vi kunde konstatera att samtliga 

mätta ponnyer vuxit c:a 1 cm/år efter inmätning som 3 åringar. Vi konstaterade vidare att den 

revidering av mätningsintervallen som gjordes i mars 2017 är av stor betydelse för att SPTF 

skall kunna ha kontroll att inga för ”stora” ponnyer deltar i mästerskaps- eller andra offentliga 

tävlingar inom ponnytravet. Samma kontrollförfarande kommer även att ske under 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Mästerskapslopp 2017 

 
Svenskt Mästerskap ponnytrav, Kat B 
Visby den 12 juli 
Thyra Tyrann/ Matilda Åkerlund 
Segr.  S 13 år e. Tyson II-Sundbys Tuva 
Vinnartid: 1.36,7a 
Äg: Stall Julmyra 
Uppf: Mia Strandqvist, Vollsjö 
Trän: Mikael Hedström, Heby 
 

 
Svenskt Mästerskap ponnytrav, Kat A 
Åby den 14 oktober 
Pomona/Elina Miettunen  
Segr. S 14 år e. Gläntans Domino-Paulien 
VH. Orjanjep 
Vinnartid: 2.05.7 
Äg: Erik & Mats Havulehto, Finland 
Uppf: Nils-Arne Åkesson, Lund 
Trän: Mats Havulehto, Finland 
 

Svenskt Mästerskap ponnymonté, Kat B 
Eskilstuna 5 September 
X Krut/ Lisa Lönner 
Segr. V 14 år  e. Tyson II – Sundbys Tuva 
Vinnartid: 1.42,1a 
Äg: Stall Zetter, Tyringe 
Uppf: Mia Strandqvist, Vollsjö 
Trän: Johanna Zetterqvist, Tyringe 
 

 
Svenskt Mästerskap ponnymonté, Kat A 
Gävle den 7 september 
Mr Winchester/Linnea Edler-Pålsson 
Segr. H 6 år e. Gläntans Domino - 
Dolores 
Vinnartid: 2.17.1a 
Äg: Linnea Edler-Pålsson, Strömsund 
Uppf:  Kenneth Antonsson, Svanesund 
Trän: Linnea Edler-Pålsson, Strömsund 

Svenskt Ponnytravderby, Kat B 
Jägersro den 3 september 
Skotts Toddy/ Hannah Gustavsson 
Segr. V 4 år e. Manicken – Ljungens 
Tindra 
Vinnartid: 1.53,7a 
Äg: Anne Olsson, Lövestad 
Uppf: Anne Olsson, Lövestad 
Trän: Hannah Gustavsson, Djurås 
 

Svenskt Ponnytravderby, Kat A 
Jägersro den 3 september 
H.G. Eric Saade/Palina Palm 
Segr. V 4 år e. Dollman-Månstorps 
Larizza 
Vinnartid: 2.29,3a 
Äg: Margarita Palm, Grycksbo  
Uppf: Hannah Gustavsson, Gagnef 
Trän: Palina Palm, Grycksbo 
 

Svenskt Travkriterium, Kat B 
Solvalla den 1 oktober 
H.G. Hilda/ Alicia Boberg 
Segr. S 3 år e. Ernst Ronaldo – Kålmans 
Pärla 
Vinnartid: 2.01.4a 
Äg: Margarita Palm, Gycksbo 
Uppf: Hannah Gustavsson, Djurås 
Trän: Alicia Boberg, Grycksbo 
 

Svenskt Travkriterium, Kat A 
Solvalla den 1 oktober 
Månstorps Tuffing/Wendela Manberger 
Segr. H 3 år e. Gläntans Domino – 
Belinda III  
Vinnartid: 2.35,4a 
Äg: Lawema HB, Rimbo 
Uppf: Jan Hermansson & Åsa Liljegren 
Trän: Wendela Manberger, Rimbo 



 

 

Svenskt 5-årsmästerskap, Kat B 
Färjestad den 30 september 
Zahlma/Nathalie Elofsson 
Segr. S 5 år e. Fantom - Zabine 
Vinnartid: 1.53.0a 
 Äg: Anne Olsson, Lövestad 
Uppf: Annika Luks-Olofsson, Visby 
Trän: Anne Olsson, Lövestad 
 

Svenskt 5-årsmästerskap, Kat A 
Färjestad den 30 september 
Little Mermaid/Alex Persson 
Segr. 5 år S e. Gläntans Domino – Lady 
Vinnartid: 2.34.6a 
Äg:  Hanna Lähdekorpi 
Uppf: Hanna Lähdekorpi 
Tränare: Alex Persson 
 

Guldstoet, Kat A 

Umåker den 20 augusti 

Stenstugu Nudolla/Linnea Alsén 

Segr. 9 år S e. Dollman – Jikas Neptuna 

Vinnartid: 2.22.1a  

Äg: Hannah Gustavsson, Gagnef 

Uppf: Anders Wiman, Visby 

Trän: Hannah Gustavsson, Gagnef 

 

Guldstoet, Kat B 
Örebro den 20 juli 
Thyra Tyrann/ Matilda Åkerlund 
Segr. S 13 år e. Tyson II – Sundbys Tuva 
Vinnartid: 1.38.7a 
Äg: Stall Julmyra 
Uppf: Mia Strandqvist, Vollsjö 
Trän: Mikael Hedström, Heby  

 

Årets hästar 2017 

 
2017 års pristagare bland kuskar/ryttare uppmärksammades och erhöll av ST priser i samband 

med V75 tävlingarna på Solvalla den 24 februari 2018. Vår förhoppning är dock fortfarande 

att vi inför kommande år skall kunna hitta ett gemensamt koncept som både SPTF och ST kan 

ställa sig bakom och därmed gemensamt uppmärksamma våra ponnytravungdomars och 

ponnyhästars prestationer för den gångna säsongen. De fyrbenta aktörerna dvs. ponnyerna 

kommer att uppmärksammas av SPTF som brukligt på ponnytravgalan den 17 mars i 

samband med årsmötet 2018. 

 

Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera ponnyer till de olika kategorierna. Styrelsen 

har sedan utsett årets ponnyer utifrån framtagna kriterier som finns på SPTFs hemsida. 

 

Förutom de fyrbenta vännerna har SPTF beslutat att utdela 2 stycken ungdomsstipendier till 

ungdomar. För att nomineras till stipendier ska ungdomen vara medlem i en ponnytravklubb 

(2017–2018) och inte äldre än 25 år. Den nominerade ska vara ett gott föredöme för andra 

inom ponnytravet genom engagemang i exempelvis föreningar, ungdomsgrupper, 

travsällskap, travbanor eller övrig verksamhet. Styrelsen för SPTF utser sedan stipendiaterna 

efter genomförd nominering.  

 

 

 

 

 

           

            

 

 



 

 

 

Årets pristagare 2017 är 

 

Kategori A 

 

3-åringar  4-åringar  5-åringar 

Månstorps Tuffing           H.G. Eric Saade Little Mermaid 

  

Årets äldre sto Årets äldre h/v Monté 

Stenstugu Nudolla Månstorps Quatro Mr Winchester 

 

Årets häst kat A Rungeboholms vandringspris   

Månstorps Quatro Månstorps Quatro 

 

Kategori B 

  

3-åringar  4-åringar  5-åringar 

H.G.Hilda  Skotts Toddy Zahlma 

 

Årets äldre sto Årets äldre h/v Monté 

Thyra Tyrann Fantom  X Krut 

 

Årets häst kat B Bruntes vandringspris 

Thyra Tyrann Ernst Ronaldo 
 

 

 

Årets Ungdomsstipendater 2017 
 

Timmy Lundegård, 24 år 

 

Motivering: 

Timmy är ett stort föredöme inom den svenska travsporten. Med härlig entusiasm refererar 

han ponnylopp runt om i Sverige som uppskattas mycket hos både de aktiva och föräldrarna. 

Timmy är mycket trevlig, han är oerhört social och pratar alltid med de aktiva. Han är alltid 

positiv och strålar alltid med sin närvaro och går ihop med vem som helst. Timmy berömmer 

ofta de unga kuskarna och tränarna för deras arbete, något ungdomarna uppskattar mycket. 

Timmy visar på att man inte måste vara kusk för att hålla på med trav! Timmy visar också ett 

stort driv att få ponnytravet att gå framåt, ett bevis är Ponnytravarloppet som han lyckats få 

igenom på 2 olika banor genom åren. Han är även aktiv i sin hemmaklubb bland annat som 

styrelseledamot. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Emma Gabrielsson, 19 år 

 

Motivering: 

Emma är en fantastisk tjej med brinnande intresse för travsporten. Hon är ödmjuk och alltid 

glad och positiv vilket gör henne till en god förebild. Hon har ett enormt engagemang och ser 

travet med brett perspektiv. Hon har stort driv i föreningslivet, nämnas kan att hon är aktiv 

inom hästnäringens unga ledare och en drivande kraft för att startat upp ungdomssektionen på 

hemmabanan. Hon är aktiv inom hemmaklubben och är ungdomsledamot i styrelsen. Hon är 

en uppskattad ledare på travskolan och tar med ett leende emot de segrande ekipagen i 

vinnarcirkeln när det vankas trav på hemmaplan. Målet för Emma är att utveckla 

ponnytravsporten så att den utvecklas till ett forum där alla kan vara med och känna 

delaktighet.    
 

 

Vi gratulerar alla pristagare! 
 

 

 

 

Stockholm den 17 mars 2018 

SPTF:s styrelse 2017 

 

________________________ 

Maria Werner Gabrielsson 

Ordförande 

 

________________________  ________________________ 

Mikael Johansson   John Malmberg 

Vice ordförande   Ledamot 

 

________________________  ________________________ 

 

Carola Huberg-Guldhag   Peter Zetterqvist 

Ledamot, sekreterare   Ledamot 

 

________________________  ________________________ 

 

Camilla Ingerstad   Susanna Carlsson 

Ledamot    Ledamot 

 

_________________________  __________________________ 

 

 

 

 


