
 

Information till Er aktiva inom ponnytravet ang mankhöjdsmätning 2022. 

Sverige delas 2022 upp i 9 st regioner från norr till söder med varsin huvudort. Inga 

mätkontrollanter skall hädanefter vara knutna till någon speciell ponnytravklubb, (men man 

kan vara medlem), utan vara tillgängliga i första hand för klubbarna inom sin region. Varje 

region skall beroende på det antal ponnyer som uppskattningsvis skall mätas inom regionen, 

vara bemannade med ett antal av SPTF godkända mätkontrollanter (varken för få eller för 

många). Inom varje region skall finnas en ansvarig mätkontrollant som har till uppgift att 

bl.a. organisera så att inom regionen aktiva ponnytravklubbar får tillgång till 

mätkontrollanter för sina tävlande. Den regionansvarige har även till uppgift att tillse att 

mätningarna utförs på ett sådant sätt att ibland förekommande misstankar om ”fejkat” 

mätresultat undanröjs. SPTF har i sina stadgar att tillse att ponnytravsporten främjar 

utvecklingen för vår inhemska ras och ST har in sina regler skrivit in att ponnyer födda 2019 

och senare, skall vara renrasiga för att kunna delta. Rätt mankhöjd är ett av flera incitament 

som har stor betydelse för den framtida avelsverksamheten för våra ponnytravare, och är ett 

rättvisekrav från de aktiva, att inte ”för stora” ponnyer deltar i vårt ponnytravtävlande.  

För att få delta i SPTF:s Mästerskapslopp gäller sedan 2018 att ponnyerna är renrasiga och 

inte överstiger 107,0 respektive 130,0 cm i mankhöjd.  I SvRaF och SSS tillåts inga för stora 

ponnyer att registreras i respektive riksstambok, vilket innebär en mankhöjd på max 107,0 

cm respektive 130,0 cm. Alla ponnyer där över är alltså för stora. Rekommenderar att Ni 

även läser mätningsreglementet punkt 4b som har tillkommit. 

Så fort en utländsk ponny är anmäld till start skall denna inneha/mätas för ett giltigt svenskt 

mätintyg. Det gäller då att alternativt ST:s ponnyhandläggare eller aktuell klubb inom SPTF 

anmäler till den ansvarige inom regionen som klubben tillhör att så är fallet. Den 

regionansvarige kontaktar därefter genast mätningskommitteen för information och 

konsultation. Denna ponny skall då enligt mätreglementet mätas av SPTF:s 

mätkommittee/godkända mätkontrollanter för utfärdande av ett giltigt svenskt mätintyg.  

Kontaktman mätkommitteen för region 1,2,3,4 är Bengt Westergren, för region 5,6,7 Arne 

Florqvist, och för region 8,9 Madeleine Hagen-Ekström. 

Kostnaden för varje mätintyg (även utländska ponnyer) rekommenderas till 300:- 

sek/mätkontrollant + totala resekonstnaden för mätkontrollanterna fördelat lika på varje 

ponny som mätts. Till dessa kostnader kommer även eventuellt förlorad arbetsinkomst. 

Veterinäravgiften får varje tjänstgörande veterinär själv bestämma. 
 

Frågor mm kan ställas till mätningskommitteen. 

 


