
 
     23 oktober 2021 

 
 
Hej alla ponnytravklubbar! 
 
Nu är tävlingssäsongen 2021 inne på upploppet! Det är härligt att åter se publik på 
tävlingarna och nu hoppas vi att det håller i sig och att vi 2022 får både insprängda lopp och 
dubbeldagar. SPTF har, som vi meddelat tidigare, beslutat att höstens möten kommer att ske 
digitalt och vi planerar inför en ponnytravgala med tillhörande möten fysiskt i början av 
2022.  
 
Vi har nu haft vår andra utbytesträff med er klubbar, dessa träffar är mycket givande och det 
finns ett enormt engagemang vilket behövs för att göra ponnytravet ännu bättre! Nästa 
utbytesträff planeras till början av 2022, håll koll när inbjudan kommer och anmäl er! Tror 
inte ni kommer bli besviken. 
 
Lite kort info om vad vi jobbar med för tillfället: 
 

• SPTF-lopp 
Under november kommer vi att köra 8 st SPTF-lopp, 4 st kat A och 4 st kat B. Loppen 
kommer att köras på Visby, Örebro, Jägersro och Bergsåker. Hoppas på spännande 
och fulla lopp! Det kommer att vara priser till alla startande!  
 

• Serie 2022 
Vi planerar för fullt för en serie under 2022. Mer info om detta kommer längre fram. 
 

• Samarbetspartners 
Vi är i stort klar med ett samarbete som vi ser som mycket intressant. Utifrån det 
kommer vi behöva göra några justeringar av vår GDPR-policy. Mer information om 
det kommer. 

 

• Propositioner  
Vi jobbar aktivt med propositionerna och för en nära dialog med ST. På senaste 
utbytesträffen med klubbarna så bestämde vi att tillsammans skicka in 
önskemål/förslag inför 2022. Det är viktigt att vi kommer med konstruktiva förslag 
och ser till den totala utvecklingen av ponnytravet. Det ska inte vara specifika 
propositioner för skilda tävlingsdagar utan det ska vara övergripande förslag.  
 
Senast den 13 november (mailas till maria.werner@me.com) vill vi ha in era 
klubbars önskemål/förslag kring propositioner utifrån ovan. SPTF kommer sedan 
sammanställa detta och ta det vidare till ST. 
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• Mätreglementet 

Inför 2022 kommer mätreglementet att revideras.  
 

• Prestationspremien 
Prestationspremien håller på att utvärderas.  
 

• Kom ihåg att anmäla er till nedan möten! 
 

 
Ungdomsträff   15 november 
 
Anmälan till den 15 november kl 18.30 – 20 via Teams gör ni senast den 5 november till 
maria.werner@me.com meddela mailadress på de som ska delta och gärna också punkter 
som ni vill att vi ska lyfta. 
 
Repskapsmöte och ordförandekonferens 22 november 
 
Anmälan till den 22 november 18-19.30 via Teams gör ni senast den 12 november till 
maria.werner@me.com meddela mailadress på de som ska delta och gärna också punkter 
som ni vill att vi ska lyfta. 
 
 
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller förslag!  
 
 
Styrelsen SPTF  
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