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Information från SPTF 
 
Vi är ledsna för att vi fick ställa in möteshelgen med bland annat ponnytravgala den 14-15 
mars. Det är en väldigt oviss och obehaglig situation vi befinner oss i nu och vi behöver alla 
hjälpas åt i detta läge! Det gäller även att hitta en bra balans och driva utvecklingen vidare 
utifrån de förutsättningar som finns. 
 
SPTFs styrelse har haft ett extra styrelsemöte för att diskutera och besluta om hur vi 
hanterar den närmaste tiden. 
 
Ponnytravgalan kommer att flyttas fram och vi planerar att den hålls den 21 november i 
samband med höstens repskapsmöte och ungdomsting. Vinnarna i de olika kategorierna 
kommer att presenteras nu inom de närmaste veckorna på facebooksidan samt hemsidan. 
Prisutdelningen sker i samband med ponnytravgalan. 
 
Ordförandemötet och ungdomsträffen flyttas fram och kommer att ske i samband med 
höstens möteshelg 21-22/11.  
 
Förbundsstämma ska enligt stadgarna äga rum senast 31 mars men utifrån rådande 
omständigheter kommer vi ej att kunna uppfylla det. Förslaget är att förbundsstämman 
kommer att hållas den 27 juni. Mer information kommer om detta, handlingarna har ni 
redan fått utskickade. Om någon är detta emot vill vi att ni kontaktar 
maria.werner@me.com senast 27 mars. 
 
Ovanstående är preliminära datum och vi behöver följa läget och restriktionerna kring Covid 
19 noggrant.  
 
Vi kommer att fortsätta vårt arbete i styrelsen utifrån förslaget till verksamhetsplan som 
tagits fram till förbundsstämman. Om någon har några frågor eller funderingar kring detta 
vill vi att ni kontaktar oss! 
 
ST planerar för en utbildningssatsning under året ”Till Start” den kommer att rikta sig till 
såväl stor häst som ponny och det vi sett av upplägget verkar väldigt intressant. Mer 
information kring detta kommer.  
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Vi skulle vilja att ni i ponnytravklubbarna diskuterade två frågor och skickar in era förslag till 
maria.werner@me.com senast 1 maj 2020. 
 

- Om det skulle starta upp en ny ”serie” för ponnytravet, hur skulle ni vilja att den 
genomfördes/lades upp? 

- Förslag på alternativa aktiviteter inom ponnytravet (förutom våra vanliga 
ponnytravlopp)? 

 
 
 
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor! 
 
Ta väl hand om er och varandra och så hoppas vi att vi snart får bukt med Covid 19 och kan 
återgå till ett normalt läge. 
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