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1. Omvärld och trender 
 
Omvärlden präglades fortsatt mycket av corona-pandemin under 2021. Även om topparna från 2020 

började sjunka kunde vi inte andas ut helt och hållet. Samhället öppnades sakta och stegvis, ständigt 

med rädslan för bakslag. Även om vi lever i osäkerhet är det ändå en mer positiv värld i år präglad av 

en längtan att återgå till det normala. Den stora diskussionen blir dock självklart vad ”normalt” är efter 

denna pandemi. 

 

Travsporten har, efter att under rådande omständigheter ändå klarat av åren 2020 och 2021 på ett bra 

sätt, fått fortsätta att verka i en osäker värld med många små och snabba beslut utifrån myndigheter 
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och regerings meddelanden. Att stänga ner publikplatser och sätta upp säkra rutiner var en sak, att 

sakta öppna upp med restriktioner en helt annan. Som med arbetet under 2020 var det genom 

tydlighet, beslutsamhet och gemensamma ansträngningar som vi kunde börja öppna travbanorna igen 

på ett säkert sätt. 

 

Det har, från aktiva såväl som banor, varit väldigt glädjande att välkomna publiken åter till 

travbanorna och stallbackarna. Men i samband med att travet kunde börja ha publik igen så 

aktualiseras frågan om hur travsporten ska arbeta med sin publik. Det är inte rimligt att vi ska blicka 

tillbaka till tiden när varje tävlingsdag på en travbana innebar fullsatta läktare. Vi behöver istället 

diskutera hur travsportens arenor och upplevelser kan anpassas och hur ska vi profilera sporten i den 

stenhårda konkurrens som nu råder på underhållningsmarknaden. 

 

Det här är stora och utmanande frågor. Det är också något som vi gemensamt behöver arbeta med, 

kanske framförallt gällande de strategiska frågorna. För världen är i ständig förändring och behoven 

från dagens konsumenter utvecklas. Det vi kan vara säkra på är att behoven ser väldigt annorlunda ut 

än för tio, tjugo eller trettio år sedan. I den marknadsundersökning som genomfördes 2020 framkom 

tydligt att travsporten befunnit, och befinner sig, i en stor strukturomvandling. Digitalisering och 

globalisering har påverkat alla branscher och så även travsporten.  

 

Nu har vi som sport det här ansvaret och samtidigt möjligheten att själva styra hur vi vill att 

travsporten ska möta publiken och övriga intressenter i framtiden. Vi har påbörjat vår 

digitaliseringsresa där såväl spel som inträdesbiljetter kan hanteras digitalt, även hästägande förenklas 

genom digitalisering där ägarskiften var det första vi tog tag i. Ett mycket stort projekt som pågår är 

också att bygga om vårt sportsystem till att passa dagens krav och samtidigt försöka skapa samverkan 

med våra nordiska grannar. Den här resan mot en mer digitaliserad travsport kommer att fortsätta även 

under 2022. 

 

Travsporten har många omvärldsfaktorer att hantera men gemensamt har vi kraften att bli ännu bättre i 

framtiden. Vi ska inte glömma vårt kanske största ansvar, nämligen hästarnas välmående och en 

hållbar verksamhet. Just hållbarhet är något som nu kommer att vara en stor del i hur travsporten 

planerar sin verksamhet. Både lagstiftare och samhället i övrigt ställer idag mycket högre krav 

gällande ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vi har nu ett arbete igång där konkreta mål för 

valda fokusområden sätts så att vi kan arbeta fokuserat mot en hållbar sport och verksamhet.  

 

Travsportens vision är fortsatt att vara världens bästa travsport attraktiv för alla. Och den är lika 

aktuell som den dagen den formulerades. Tillsammans kan vi ta oss an dagens utmaningar och föra 

travsporten in i framtiden. Vi har en fantastisk sport och vi vill att flera ska få möjlighet att upptäcka 

den, på alla nivåer. 

 
 

2. Vision och målsättning 
 

2.1 Vision och målsättning för en svensk travsport som helhet  
 
I arbetet med Pegasus – travsportens önskvärda läge – har Svensk Travsports gemensamma vision och 

mission formulerats: 

 

Vision: 

Världens bästa travsport attraktiv för alla – med travhästen i centrum 
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Mission: 

Vi skapar livskvalitet genom att vara en sport och plats där hästar och människor mår bra 

tillsammans. 

 

Övergripande mål för den svenska travsporten är: 

En modern och attraktiv sport med tillväxt och ekonomisk balans. 

 

Kvalitativa och kvantitativa mål för den svenska travsporten är: 

• Ekonomi i balans 

• Rekrytering 

• Utveckling av organisation och varumärke 

 

Strategiska områden för den svenska travsporten är: 

 

Hästen i centrum 

• Kontroller i träning och tävling 

• Forskning och utveckling 

• Teknik och processtöd  

  

Attraktion till sporten 

• Stärka position och varumärke 

• Utveckling av sporten (divisioner, propositioner, kalender etc) 

• Rekrytering och modernisering 

  

Sammanhållande kraft och effektiv organisering 

• Stöd och samordning för gemensam kraft med särskilt fokus på banteknik och digitala tjänster 

• Regelefterlevnad av olika kontroll och fokusområden som SÄBA, reglementen, processer  

• Försäljning och paketering av sporten och sporträttigheter  

 

Pegasusmotorn 

Genom att dela in Pegasus alla mål i ett antal fokusområden kan det läggas särskild kraft på utvalda 

fokusområden, under en bestämd period. Det är detta som är Pegausmotorn som är en flerårig tidsplan 

med särskilda fokusperioder.  

 

Fram till 2021 har fokus varit Bredd och Ungdom. Från 2022 är fokus på: 

• Ungdom 

• Publik 

• Hästägare (startar tidigare än planerat)  

 

De breddsatsningar som startats 2020-2021 och är väl fungerande kan givetvis kvarstå. Vi ska inte 

lägga ner de initiativ och aktiviteter som är bra och stärker bredden. Dock ingår de inte som del i 

Pegasusmotorn utan kan läggas in som ”eget strategiskt område” på respektive bana. 

 

Gemensamma initiativ från Svensk Travsport under 2022 

Svensk Travsport som organisation har ett brett ansvar för travsporten i sin helhet. Under 2022 

kommer extra fokus ligga på nedanstående initiativ. 

 

• ”Vi är sporten” – varumärkesbyggande kampanj för hela travsporten 

• Digitala årskort – med fokus hästägare 

• Till Start – fortsättning på det framgångsrika breddprojektet 

• Travskola – utveckling och nästa steg i travskoleverksamheten 

• Hästvälfärd – utvecklat antidopningsarbete 

• STL – utveckling av koncept för event och sport 
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• Hållbarhet – göra travsporten mer hållbar gällande miljö, klimat och andra aspekter 

• Digitalisering – fler och nya tjänster för att förenkla för flera delar av travsporten 

• Utveckling av skandinaviskt sportsystem 

• Digitala evenemang och information – avelsvärderingar, avelsmaterial, Breedly 

• Forskning och utveckling – fokus på genetik, temperament, prestationer, inavel 

 
 

2.2 Vision och målsättning för Svenska Ponnytravförbundet 
 

SPTF har till ändamål att verka för ponnytravets utbredande och främjande i Sverige samt bevaka och 

tillvarata ponnytravets intressen inom Svensk Travsport. Sina syften skall SPTF uppnå genom att - 

sprida kännedom om och förståelse för ponnytravet - stödja och främja ponnytravet genom att delta i 

utarbetande av regler och tillämpningar för tävlingar - aktivera medlemmarna till deltagande i studie- 

och klubbverksamhet - samarbeta med övriga hästportorganisationer i Sverige - samarbeta med övriga 

ponnytravorganisationer inom Norden och övriga Europa. - främja djurskydds- och 

djurhälsovårdsintressen - arbeta för att tillvarata och utveckla det inom landet befintliga, för 

ponnytravet värdefulla hästmaterialet.  

 

3. Organisation och nyckelpersoner Svenska Ponnytravförbundet 
 

3.1 Organisation Svenska Ponnytravförbundet 
 
SPTF är en BAS-förening med ca 2 200 medlemmar. Det är 24 st ponnytravklubbar som är ansluten 

till ponnytravförbundet. Förbundet leds av en styrelse med sju ledamöter och två adjungerande 

ungdomar. SPTF adjungerar in kompetens utifrån behov bland annat när det gäller administration, 

avelsfrågor och frågor kring mätning av ponnyer.  

 

3.2 Nyckelpersoner Svenska Ponnytravförbundet 
 

Namn Funktion 

Maria Werner 
Gabrielsson 

Ordförande 

Mikael Johansson Vice ordförande 

Ulrika Jernberg Sekreterare 

Hugo Lundgren Ledamot 

Peter Zetterqvist Ledamot 

Timmy Lundegård Ledamot 

Paula Christiansson Ledamot 

Katarina Hall Adjungerad ungdom 

Emma Gabrielsson Adjungerad ungdom 

Arne Florqvist Adjungerad 
administration, avel 
och mätning 

Bengt Westergren Adjungerad avel 

Susanna Carlsson Adjungerad priser 

 
Kontaktuppgifter finns på sptf.nu 
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4. Strategiska områden och årshjul Svenska Ponnytravförbundet 
 

4.1 Strategiska områden Svenska Ponnytravförbundet 
 

4.1.1 Pegasusmotorn – område ungdom 
 
Ungdomarna är vår framtid och vi behöver jobba för att behålla de ungdomar vi har och 
rekrytera än fler till ponnytravsporten. Vi behöver hitta attraktiva lösningar som tilltalar en 
yngre generation. Vi behöver utveckla ponnytravet både när det gäller möjlighet att 
utvecklas samt tävlingsmomentet. 
  

4.1.1.1 Nedbruten utvecklingsplan för Pegasusmotorn – område ungdom  
 
 

VAD NÄR ANSVARIG 

Ponnytravserie i samarbete 
med Agria 

Upplägg klart 1 mars Mikael Johansson 
Maria Werner Gabrielsson 

Marknadsföring av serien på 
hemsida och sociala medier 

Kontinuerligt under året Mikael Johansson 
Maria Werner Gabrielsson 

”Till Start”, lokala upplägg 
Vara delaktig och 
pådrivande. 
 

Fördelat under året och 
inom landet. 

Hugo Lundgren 
Ulrika Jernberg 

Införa två nya 
ungdomsstipendier i 
samarbete med Agria 

Upplägg klart 1 mars Maria Werner Gabrielsson 

Utreda möjligheter för en 
”schysstliga” både på 
individnivå och klubbnivå 

Klart 1 mars Peter Zetterqvist 

Kriterier årets ponnyer och 
övriga utmärkelser 2023 

Klart 1 mars Peter Zetterqvist 

 
 

4.1.2 Pegasusmotorn – område hästägare 
 
En stor utmaning inom ponnytravet och möjlighet att bli hästägare är tillgången på ponnytravhästar. 

Under 2022 satsar vi på avel för att på sikt öka tillgången på ponnytravhästar och möjligheten att bli 

hästägare.  
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4.1.2.1 Nedbruten utvecklingsplan för Pegasusmotorn – område hästägare  
 

VAD NÄR ANSVARIG 

Nytt upplägg för 
prestationspremie för 
hingstar. 

Klart till 1 mars Mikael Johansson 

Avelskonferens När i tid beroende på 
situationen med Covid 

Mikael Johansson 

 
 

4.1.3 Pegasusmotorn – område publik 
 
Det är av stor vikt att locka publik till tävlingsdagarna för ponny för att synliggöra ponnytravet samt 

dess betydelse som inkörsport till stora travet. 

 

4.1.3.1 Nedbruten utvecklingsplan för Pegasusmotorn – område publik 
 

VAD NÄR ANSVARIG 

Göra reklam för ponnytravet Kontinuerligt under året Timmy Lundgren 
Mikael Johansson 

 

4.1.4 Eget strategiskt område för Svenska Ponnytravförbundet 
 
Det ideella engagemanget som finns hos klubbarna är fantastiskt och ger travsporten 
oerhört mycket på ett effektivt sätt. Ibland kan det vara svårt att få fart på engagemanget 
och det är viktigt att vi delar med oss av goda idéer och sprider dessa. 
  

4.1.4.1 Nedbruten utvecklingsplan för eget strategiskt område 1 
 

VAD NÄR ANSVARIG 

Samla goda idéer 
 

Kontinuerligt under året Peter Zetterqvist 
Timmy Lundegård 

Årets eldsjäl/guldnål eller 
liknande 

Delas ut i samband med 
ponnytravgalan alternativt i 
samband med höstens 
möteshelg. 

Hugo Lundgren 
Paula Christensson 

Nyhetsbrev med 
information, goda exempel, 
frågor mm  
 

2 ggr/år Maria Werner Gabrielsson 

Avstämningsmöten med 
klubbarna 

3 ggr/år Maria Werner Gabrielsson 
Ulrika Jernberg 
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4.1.5 Eget strategiskt område för Svenska Ponnytravförbundet 
 

Ponnytravet behöver synliggöras och utvecklas. Det behöver ske på olika nivåer från bredd till 

elit, från de som är aktiva till de som ej är aktiva inom ponnytravet. 

 

4.1.5.1 Nedbruten utvecklingsplan för eget strategiskt område 2 
 
 

VAD NÄR ANSVARIG 

Dialog med ST angående 
utveckling av arbetet med 
planering av tävlingstermin 
inför kommande år. 

Hösten 2022 Ulrika Jernberg 
Paula Christensson 

Dialog med ST angående 
struktur på propositioner. 

Kontinuerligt under året Ulrika Jernberg 
Paula Christensson 

Dialog med ST av utveckling 
av tävlingsformerna inom 
ponnytravet. 

Kontinuerligt under året Hugo Lundgren 
Ulrika Jernberg 

Ta fram förslag på hur det 
går att möjliggöra för de 
som ej har egen ponny att 
starta. 

Klart 1 juli Hugo Lundgren 
Timmy Lundegård 

Ta fram en idébank på 
aktiviteter kopplat till 
ponnytrav som kan fungera 
som inspiration till 
travsällskapen. 

Utkast klart 1 juni, ska sedan 
kontinuerligt revideras. 

Ulrika Jernberg 
Maria Werner Gabrielsson 

Ta fram förslag på arbetssätt 
mellan ponnytravklubb och 
travsällskap. 

Klart 1 juli Hugo Lundgren 
Peter Zetterqvist 

Förbättra 
kunskapen/förståelsen kring 
hur ponnytravet fungerar. 

Kontinuerligt under året Timmy Lundegård 
Paula Christensson 

Hur kan vi värna 
ponnytravaktiva 

Kontinuerligt under året Timmy Lundegård 
Peter Zetterqvist 

Ta fram förslag på hur 
satsningar på aktiva 
kommer ponnytravaktiva 
tillgodo eftersom de ej 
satsas på genom höjda 
prispengar. (Förslag för att 
hålla kostnaderna nere) 

Klart 15 september Maria Werner Gabrielsson 
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4.1.6 Kompetensutveckling bland personalen 
 

Svenska Ponnytravförbundet har ingen personal. 

 

4.2 Årshjul med viktiga datum Svenska Ponnytravförbundet 
 
Januari: Utskick inför årsmöte 
 Styrelsemöte 
 Nomineringar till årets ponnyer och övriga utmärkelser 
 
Februari: Avstämningsmöte med klubbar 
 
Mars: Styrelsemöte 
 Årsmöte 
 Ponnytravgala 
 Ungdomsträff 
 
April: Styrelsemöte 
 
Maj: Styrelsemöte 
 
Juni: Avstämningsmöte med klubbar 
 
Juli: 
 
Augusti:  
 
September: 
 
Oktober: Avstämningsmöte med klubbar 
 
November: Repskapsmöte 
 Ungdomskonferens 
 Ordförandekonferens 
 
December:  Motioner  
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5. Hållbarhetsarbete Svenska Ponnytravförbundet 
 
Svensk Travsport har initierat ett arbete med en hållbarhetsstrategi för den svenska 
travsporten. Under 2021 har intressentdialoger hållits och en övergripande strategi har 
beslutats att arbeta vidare utifrån. I den ligger också en prioriteringsordning som tydliggör 
vilka fokusområden som travsporten behöver arbeta med gällande hållbarhet. 
 
Den övergripande strategin är enligt nedan. 

 
 
Vision: Svensk Travsports befintliga vision som underbyggs av delarna i hållbarhetsstrategin. 
Hästvälfärd är ett resultat av kunniga aktiva, en hälsosam omgivning och hög säkerhet i olika 
miljöer som i stall och på tävlingar. 
 
Omsorg av människor och hästar: Både anställda, tävlanden, publik och spelare har schyssta 
villkor, mår bra och behandlas med respekt. 
 
Minskad miljöpåverkan i vår verksamhet: Sporten har en begränsad resursanvändning och 
ser till att utnyttja möjligheter som ytor och transporter på ett ansvarsfullt sätt som bidrar 
till att minska miljöförstöring.  
 
En attraktiv sport med hög säkerhet för alla: Sporten utvecklas och genomsyras av hög etik 
som varken riskerar skador på samhälle eller miljö.  
 
Grundläggande bas: En ansvarsfull verksamhet som är lagenlig och ekonomiskt hållbar. 
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5.1 Hållbarhetsinitiativ Svenska Ponnytravförbundet 
 

VAD NÄR ANSVARIG 

Föreläsningar i samarbete 
med Agria kring hästvälvärd 

Anpassas utifrån Covid  Mikael Johansson 
Paula Christensson 

 

6. Ekonomi för Svenska Ponnytravförbundet 
 

6.1 Budget 

  
INTÄKTER  Budget 2021 Budget  förslag 2022 

3000 Medlemsavgifter  141 600 141 600 

3050 ST verksamhetsstöd  270 000 270 000 

3054 Sponsorförsäljning  10 000 20 000 

3018 Mätintyg  2 000 2 000 

3019 Kontrollmätning  0 0 

3020 Mätmannaträff  3 000 3 000 

       

SUMMA INTÄKTER  426 600 436 600 

       

KOSTNADER      

5010 Löner och ersättning  55 000 55 000 

5610/40 Sociala kostnader  15 000 15 000 

Summa lönekostn  70 000 70 000 

       

6100 Möteskostnader  80 000 80 000 

6110 Resekostnader  80 000 80 000 

6120 Resekostn, Klubbar  60 000 60 000 

6140 Avelsmöten  3 000 3 000 

Summa möteskostn.  223 000 223 000 

       

       

6200 Utbildning  4 400 5 000 

6510 Kontorsmaterial  2 000 10 000 

6810 Telefon  4 000 4 000 

6850 Porto,PG-avg  2 000 2 000 
6900 Marknadsföring, tryck-
sak  12 200 13 600 

6710 Hemsida  6 000 6 000 

6517 Mankhöjdskontroller  3 000 3 000 

6730 Redovisningtjänster  35 000 35 000 

Summa övr. kostn.  68 600 78 600 

       

7520 Prestationspremie Avel  20 000 20 000 

7500 Priser, mästerskapsl  35 000 35 000 

7511 Årets Ponnytravklubb  0 0 

7512 Stipendium  10 000 10 000 

Summa kostn tävling  65 000 65 000 

       

Summa kostnader  426 600 436 600 
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Resultat   0 0 

 
 
 

 

6.2 Mättal och utvärdering 
 
Verksamhetsplanen stäms av och utvärderas kontinuerligt under året i samband med 
styrelsemöten. 
 
Mätetal: 
Antal ponnytravkuskar 
Antal ponnyer som startar 
Antal aktiviteter som sällskapen genomfört kopplat till utveckling av ponnytrav 


