
Tävlingssäsongen 2021 – Från Bergsåker i mars till Mantorp i november 
De flesta av er inom ponnytravet har med stor sannolikhet tagit del av den nya 
tävlingskalendern för 2021 som publicerades i början av månaden, har man missat 
den informationen så hittas kalendern som vanligt via sportapp.travsport.se men 
eftersom propositionerna inte är färdigskrivna ännu så kan man enbart se en 
översikt. 
 
På grund av den fortsatta pandemin och den ovetande framtiden som väntar under 
nästa år så har tävlingskalendern lagts på samma sätt som fjolårets tävlingar, det 
innebär att alla tävlingar, inklusive mästerskapslopp, kommer att köras på heldagar. 
Vi hoppas såklart på att det mesta återgår till det normala under 2021 och skulle man 
tidigt märka en positiv skillnad, kommer vi att föra samtal med ST för att ta tillbaka de 
efterlängtade insprängda loppen. 
 
Under den kommande tävlingssäsongen finns det däremot några ljusglimtar som 
lyser upp tävlingskalendern: 
 
Som tävlingskalendern är planerad i nuläget så kommer ponnytravet att passera över 
hundra arrangerade heldagar runt om i hela landet, vilket bara det är något att se 
fram emot. 
102 heldagar är planerade att köras under kommande år med säsongspremiär på 
Bergsåker den 7:e mars för att sedan avsluta året med en heldag på Mantorp den 
28:e november. 
 
Skillnader från förra säsongens kalender finns där Elitloppet kommer att göra en 
efterlängtad comeback. Mini- och Lilla Elitloppet som vanligtvis körs i samband med 
stortravets Elitlopp, kommer under 2021 att köras på en heldag i juni och kommer att 
köras för båda kategorier. 
I övrigt flyttar Monté-SM norrut för nästa säsong och gästar Östersund den 4:e 
september medan Guldstoet ännu en gång avgörs på Bollnäs den 14:e augusti. 
 
Regiontävlingar ersätter Diamond League 
I ett försök att förnya de tidigare Diamond League-loppen som har körts runt om i 
landet, så kommer de under nästa säsong att ersättas med en helt ny serie. 
 
Serien kommer att bli mer likt Svenska Travligan (STL) där man samlar poäng i utvalda 
lopp, där de tävlande ponnyerna med flest poäng är berättigade till att få starta i 
respektive final med höjda prispoäng/-pengar som körs på Romme den 9:e juli, Umeå 
den 22:e augusti och Vaggeryd den 12:e september. 
 
Loppen kommer att ta del av en klassindelning och ett poängsystem som kopieras 
från STL där man, med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, även gör ett 
försök i att förhindra långa inrikesresor. 
 



Med detta kommer samtliga av landets travbanor att delas in i tre olika regioner, där 
det är planerat att köra två försökslopp per kategori under en tävlingsdag som är 
stängda för ponnyer tillhörande respektive region. 
Det betyder exempelvis att ett ekipage från Kalmar inte kommer få delta i ett 
försökslopp på Eskilstuna och tvärtom. 
 
Mer information om regionindelning, datum och regler gällande den nya regionserien 
kommer att finnas på travsport.se i god tid innan anmälan, vi inom SPTF kommer 
även att länka till denna information via vår Facebooksida när informationen läggs 
upp. 


