
 

Anvisningar till Mätreglemente 

Gäller fr.o.m. 2020-01-01 

1. Som ID-handling för svenskfödd ponny gäller endast registrering i stambok som förs av 

avelsförening vars plan och riktlinjer godkänts av Jordbruksverket. Som ID-handling för 

inom EU/EES-land född ponny gäller i födelselandet gällande ID-handling. För i annat land 

född ponny fordras svensk registrering. Identitetshandling måste för att kunna godtas vara 

fullständig. (Inget blad får vara avlägsnat). 

2. Veterinärens uppgift är att kontrollera att ponnyn är i skick för mätning, att angiven ålder är 

korrekt, att ponnyn inte är så hårt verkad att den haltar eller ömmar, icke har utsatts för 

olämplig preparering. Finner veterinären skäl till anmärkning i något av dessa hänseenden 

skall ägaren informeras om att ponnyn skall mätas vid senare tillfälle. Veterinärens beslut i 

dessa frågor kan inte överklagas. 

3. Både mätkontrollanter och veterinär skall förvissa sig om att förhållandena för mätning är 

acceptabla. 

4. Ägaren/företrädaren till ponnyn skall se till att platsen för mätning har en vågrät, plan, jämn 

och hård yta, som är minst 1,5x3 meter, har godtagbar belysning, är lugnt belägen och fri 

från störande element som kan oroa ponnyn. Detta skall godkännas av mätkontrollanterna. 

 

5. Det är ägarens/företrädarens skyldighet och i hens eget intresse att ponnyn är väl uppfostrad, 

hanterbar och förberedd för mätning. Ponnyn skall behandlas lugnt och tillåtas slappna av. 

Mätning kan se under maximalt en (1) timma. 

6. Ponnyn skall vid mätning ställas upp med frambenen parallellt och lodrätt mot marken. 

Tådelen på framhovarna skall vara vinkelrätt mot ponnyns längdriktning med maximalt 5 cm: 

s skillnad vad avser framkanten. Båda bakbenen skall vara viktbärande och stå så lodrätt 

under ponnyn som möjligt. Skillnaden mellan bakhovarna i längdriktningen får inte 

överstiga 15 cm. Ponnyns huvud måste hållas i naturligt läge i förhållande till halsen. 

Ponnyn får inte vara broddad eller endast tåskodd vid mätningen. Har ponnyn skor med 

fasta broddar görs likväl endast avdrag för skons tjocklek. Skons tjocklek skall mätas med 

skjutmått. Vid mätning skall ponnyn stå fritt d.v.s. inte i tvångsspilta eller på annat sätt fast 

uppbunden. Mätningen genomförs av de båda mätkontrollanterna var och en för sig. 

Mankhöjden fastställs och antecknas på intyget som signeras av de båda mätkontrollanterna 

samt närvarande veterinär  

7. Av SPTF godkänd mätkäpp skall användas. Mätkäppen skall vara försedd med två (2) 

vattenpass och metallskoning nedtill. 

8. Vid mätning skall intyg på av SPTF fastställd blankett utfärdas och anteckning göras i passet. 

Ponnyer som tävlar inom ponnytrav skall vara chipmärkta. Chipmärkningsnummer skall 

föras in på mätintyget. 

 

9. Nytt intyg skall alltid utfärdas om ponnyn visar sig vara över/under tidigare gällande intyg.    



10. Det åligger mätkontrollanterna att omedelbart efter genomförd mätningen till ST:s kundtjänst och 

SPTF:s sportkontor insända en läsbar kopia på mätintyget.(bild godtas) 

11. SPTF utser lämpligt antal mätkontrollanter, som skall ha genomgått särskild utbildning för att 

kunna godkännas. Som riktlinje bör gälla c:a 35-40 st. mätkontrollanter fördelade runt om i 

Sverige. Mätkontrollanterna skall helst även vara godkänd som ID-kontrollant. SPTF skall 

numrera mätkontrollanterna med organisationskod och löpnummer. Efter godkännande 

skall mätkontrollant genomgå repetitions/vidare utbildning när sådan erbjuds av SPTF, 

för att få behålla sitt godkännande. För att behålla sitt förordnade och finnas med på 

mätkontrollantslistan krävs att man genomför 10 st mätningar under 2 års period. Krävs 

kompletteringsmätningar kan detta göras tillsammans med två (2) kollegor inom SPTF 

som vidimerar detta genom intyg till mätkommitté. Lista på godkända mätkontrollanter 

finns på SPTF:s hemsida. 

12. Mätkontrollant som vid upprepade tillfällen gjort felaktiga mätningar, icke följt mätreglementet 

eller dessa anvisningar, givna föreskrifter eller icke deltagit i av SPTF anordnad 

repetitions/vidareutbildning kan genom beslut av SPTF fråntags sin licens och därmed rätt 

att mäta. 

13. SPTF beslutar varje år om rekommenderat lägsta pris för mätning. Till dessa kostnader 

kommer ersättning för resor, eventuellt förlorad arbetsinkomst och ersättningen till 

veterinär. 

14. Mätreglementet och tillhörande anvisningar har godkänts av SPTF och enligt detta 

utfärdade mätintyg gäller vid samtliga av SPTF/ST eller övriga travsällskaps anordnade 

tävlingsarrangemang. 

Organisationskoden är T=trav  

 

Enligt SPTF styrelsebeslut § 91 20191122 


