
 

 
Hej alla ponnytravklubbar! 
 
Äntligen är ponnytravsäsongen i gång! På den första heldagen i Östersund fick vi ta del av 
många fina prestationer och en hel del kuskar som gjorde sin debut. Nu hoppas och tror vi 
på lättnader i restriktionerna från den 1 juni. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hantera den 
svåra situation vi befinner oss i; Håll i – Håll ut och Håll avstånd.  
 
I slutet av april uppmärksammade vi 2020-års ponnyer och delade ut ungdomsstipendierna. 
För första gången gjordes detta digitalt och alla gavs möjlighet att se sändningen. Ett stort 
tack till Hanna Norring och Timmy Lundegård som höll i trådarna på ett utomordentligt bra 
sätt! Och ett stort grattis till alla pristagare!  
 
Rådslaget 2.0 är nu inne i sitt slutskede. Samtliga travsällskap och BAS-organisationer har fått 
tyckt till och lämnat sina synpunkter till Svensk Travsport för det fortsatta arbetet. Vi vill 
tacka alla medlemmar för era inspel, SPTFs svar är utskickat sedan tidigare till alla klubbar. 
 
Kriterierna för årets ponnyer finns på vår hemsida och vi redogjorde även hur arbetet med 
att utse nominerade ponnyer samt årets ponnyer går till i samband med vår 
förbundsstämma i mars. Nu uppmanar vi alla medlemmar att via sin ponnytravklubb 
komma med konkreta förslag på kriterier samt arbetssätt för årets ponnyer 2021.  
 
Vi har ett uppdrag i vår verksamhetsplan att jobba fram förslag för ponnytravets utveckling 
från bredd till elit. Här vill vi ha in förslag från er hur ni ser på detta. Vad har ponnytravet 
för breddverksamhet i dagsläget, hur kan det se ut i framtiden? Elitsatsning inom 
ponnytravet, vad är det? Hur kan det utvecklas? Mm 
 
Pandemin har medfört att vi överlag blivit mycket mer digitala. En utveckling som vi ska 
förhålla oss till och ta tillvara de möjligheter som öppnat sig! Vi vill ha in önskemål från er 
på innehåll på digitala träffar. 
 
Vi vill även påminna om vikten av att era aktiva betalar in medlemsavgiften till er! För att 
exempelvis kunna nomineras till årets ponnyer krävs ett medlemskap i en ponnytravklubb av 
företrädaren för ponnyn. Senast 30 juni ska medlemsavgiften vara betald till er. 
 
Era förslag på ovanstående frågeställningar vill vi ha senast den 15 juni per mail till: 
maria.werner@me.com 
 
 
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor! 
 
 
Styrelsen SPTF  
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