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• Ponnyns mankhöjd !

o Rätt mankhöjd är ett av flera incitament som har stor 
betydelse för rätt kategoriindelningen och den framtida 
avelsverksamheten av ponnytravare.

o Rätt mankhöjd är också ett rättvisekrav från alla aktiva, 
så att inte för stora ponnyer deltar i vårt ponnytravtävlingar.



• För att minimera kostnaderna och kvalitetssäkra 
mätningarna för de aktiv föreslås:

o Ny mätningsorganisation. 

o Gemensamma mätdagar för medlemmarna och ev
utländska ponnyer.



o Mätningarna genomförs på sk. mätstationer 
förslagsvis klinik/travbana/travskola för att få 
likartade förutsättningar och därmed en kvalitetshöjning 
på mätningarna. 

o Kostanden för varje mätintyg höjs till 300:-
/mätkontrollant + resekostnaden för mätkontrollanterna 
fördelat lika på varje ponny som mäts.

• Bemanning av mätkontrollanter.

o Förutsättningen för att bli godkänd är att man 
uppfyller bl.a. kraven i anvisningarna punkt 11-12
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o Före 1 nov året innan, meddelat till 
kontaktmannen inom mätningskommitte’n sitt intresse 
för att fortsätta som mätkontrollant samt före 31 
dec betalat in sin licensavgift. (400:-) till 
SPTF (pg 41-9955-0) ange namn, licens nr 
mm, på talongen)

o Lista på godkända mätkontrollanter publiceras på 
hemsidan i början/mitten av jan.



Arbetsuppgifter
Regionsansvariga



Region 1 Skåne, Blekinge
Anette Odder

Region 2, Halland, Bohuslän, Västergötland
Steffen Edvardsen

Region 3, Småland, Östergötland, Öland
Pernilla Hecht-Karlsson

Region 4, Gotland
Ronja Bogren

Region 5, Värmland , Närke
Arne Florqvist

Region 6, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland
Tuija Satokangas

Region 7, Södermanland, Uppland, Västmanland,
Therese Blomgren

Region 8, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland
Ann-Christine Norell

Region 9, N,V Botten, Lappland 
Ante Hietanen



o Mätkontrollantuppdraget är ett förtroendeuppdrag från 
SPTF och ponnytravsporten och skall därför utföras seriöst 
och med största noggrannhet.

o De aktiva skall med största säkerhet kunna veta att 
mätkontrollanterna utfört sitt uppdrag helt enligt gällande 
regler och anvisningar samt att det utförts på ett sånt sätt att 
misstankar om ”fejkade” mätresultat undanröjts.

o Revideringen av mätningsreglementet inför tävlingssäsongen 
2021 punkt 1 och 12 innebar att alla ponnyer som skall tävla 
i ponnytrav inom Sveriges gränser i fortsättningen skall 
inneha ett giltigt svenskt mätintyg.



o Tillsammans med klubbarna och övriga inom 
regionen planera och genomföra mätdagar
Planerade mätdagar publiceras på klubbens hemsidan 
och hos SPTF 14 dagar före.

o Vara kontaktman till mätkommitte’n och övriga 
mätkontrollanter inom regionen.

o Tillsammans med mätkontrollanterna märka ut 
mätplats vid klinik/travskola/travbana

o Redovisa till mätkommitte’n under året gjorda 
mätningar för varje mätkontrollant inom regionen. 



o Erhåller fri licensavgift årligen.

o Fri profilpike’tröja/väst, mössa

Mätningskontrollant



• Kontakter till mätkommitte’n

o Bengt Westergren
region 1,2,3,4

o Arne Florqvist
region 5,6,7

Madeleine Hagen-Ekström
region 8,9



o Sverige delas in i 9 st regioner från norr till söder 
med varsin huvudort. 

o Inga mätkontrollanter tillhör någon speciell klubb

o Varje mätkontrollant skall vara tillgänglig för 
samtliga klubbar i första hand inom regionen och alla 
deras aktiva, och vid behov utföra enskilda mätningar.

o Varje region skall vara bemannad utifrån ett 
uppskattat behov.

o Införande av licensavgift på 400:-/år för varje 
mätkontrollant
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