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      2021-08-13 

 

SPTF:s framtida organisation och regionindelning för mankhöjdsmätning av 

ponnytravare. 

 

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. Mätkontrollantuppdraget som är ett förtroendeuppdrag 

från SPTF och ponnytravsporten skall utföras seriöst och med största noggrannhet av SPTF 

godkända mätkontrollanter utifrån gällande reglementen och dess anvisningar. Detta 

innebär ett högt/ökat krav på SPTF:s mätkontrollanter.  

Sverige delas därför 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). Det redovisade antalet mätbara ponnyer i tabellen nedan, födda 2015 och senare 

och som startat är hämtade ur ST:s tävlingsdatabas. Några ytterligare kommer naturligtvis 

att tillkomma. 

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.  

Mätkontrollant som gör avsteg från gällande regler, anvisningar och föreskrifter, mister 

omedelbart sin rätt att utföra mätuppdrag. (se mätningsreglementet punkt 13 samt punkt 

12 i anvisningarna.) 

För att kunna erbjuda mätkontrollanterna vidareutbildning, stöd i sitt arbete samt årliga 

konferenser, träffar mm införs fr.o.m 2022 en licensavgift för de som önskar fortsätta som 

SPTF:s mätkontrollanter på 400:- /år. Avgiften skall vara betald till SPTF och registrerad 
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senast 31/12 året innan, för att gälla kommande år. Önskan om att fortsätta som 

mätkontrollant för SPTF skall göras till mätningskommitteen senast 1 nov året innan. Lista 

på godkända mätkontrollanter kommer sedan att publiceras på SPTF:s hemsida i början/ 

mitten av januari mån. 

Den regionansvarige skall fungera som kontaktman till mätningskommitteen och är ansvarig 

inom regionen att alla övriga mätkontrollanter utför sitt mätningsuppdrag på rätt sätt. Den 

regionansvarige skall efter varje års mätningar skicka in till mätkommitteen en 

sammanställning på hur många mätningar av ponnyer varje inom regionen tjänstgörande 

mätkontrollant har gjort. Den regionansvarige mätkontrollanten erhåller fri licensavgift för 

sitt åtagande i organisationen.  

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. 

För att minimera resekostnaderna för mätfunktionärerna och för att underlätta planeringen 

av mättillfällena anordnar förslagsvis varje klubb gemensamma mättillfällen för sina 

medlemmar och angränsande ländernas ponnytravare. Kontakt skall då tas med den regions 

ansvarige för planering av sådant mättillfälle. 

Mätningskommitteen rekommenderar att sådana gemensamma mättillfällen sker på någon 

sk. mätstation förslagsvis travbana/travskola, likt ridsporten, för att få så likartade 

förutsättningar som möjligt för våra ponnyer. Detta praktiseras redan idag på flera ställen 

och fungerar perfekt. Detta arbetssätt medför som tidigare nämnts mindre kostnad för de 

aktiva då resekostnaderna för mätkontrollanterna och veterinären minimeras. 

Dessa mättillfällen kan ske när som helst, förslagsvis under första delen av året, dock ej 

under en tävlingsdag. (Utländska ponnyer kan dock bli föremål för sådan mätning) 

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. 
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Regionindelning av SPTF:s mätningsorganisationen 2022 
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Nuvarande bemanning 

 

Region Namn Ingående klubbar Huvudort Ponnyer 
2015 → 

I dag godkända 
(2021)Mätkontrollanter 

1 Jägersro SPTK, TPTK Malmö 38 Bengt Westergren 
Anette Odder 
Robert Andersson 
Mikael Blücher 

2 Åby ÅPTK, HPTS, APTK Göteborg 34 Kristin Johansson 
Steffen Edvardsen 
Camilla Nilsson 
Elisabeth Hultberg 
Vanja Sandgren 
Margareta Wetterberg 

3 Kalmar KPT, JVP, MPTK, ÖPT, 
(TIRK) 

Kalmar 28 Pernilla Hecht-Karlsson 
Camilla Hecht 
Louise Pernsteiner 
Susanne Algotsson 
Katrin Hjalmarsson 
Anna Wiktorsson 
Agneta Hecht 

4 Gotland GRTK Visby 10 Ronja Bogren 
Annika Hedkvist 

5 Karlstad VPTS, ÖLPTS Karlstad 22 Arne Florqvist 
Marie Florqvist 
Cerrie Hedin 
Marlene Lundgren 
Lena Adolfsson 
Ewa Björck 
 

6 Gävle GPTK, DPK, RUT, BPTK Gävle 36 Angela Fyhr 
Yvonne Idehäll 
Louise Jons 
Margarita Palm 
Tuija Satokangas 
Thomas Gustafsson 
Birgit Wikström 
Karolina Jakobsson 
Sofie Unger 
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7 Stockholm SPTS, EPS Solvalla 20 Therese Blomgren 
Helena Jansson 
Elin Fagré 
Anna Gradling 
 

8 Östersund ÖPTK, BPK, HPTK, SPK, 
DPTK,  

Östersund 34 Madelaine Hagen-Ekström 
Ann-Christine Norell 
Lisa Nilsson 
Kikki Girhagen 
Åse Lie Sterner 
Ulf Söderkvist 

9 Norrland UPTK, SkPTK Umeå 21 Ante Hietanen 
Monica Lierud 
 

 

 

För att kunna bibehålla en hög kvalité hos våra mätkontrollanter och ge dem möjlighet att 

uppfylla de krav som ställs av SPTF, får det inte finnas för många inom varje regionen. 

Region 9 Umeå är en stor geografisk region som väntar på utbildning av ytterligare 

mätkontrollanter. Den planerade utbildningen blev tyvärr uppskjuten p.g.a. Covid-19 

pandemin, men kommer att genomföras så snart detta är möjligt för att få en bättre 

bemanning i vår norra del av landet. 

Frågor gällande mätningsorganisationen mm kan göras till mätningskommitteen. 

 

På uppdrag av SPTF:s styrelse 

 

Arne Florqvist  Bengt Westergren  Madelaine Hagen Ekström 

 

 

 


