
Målet med dagarna är att:
 Få inspiration

 Få information som är viktig för klubbens arbete 
hemma

 Träffa andra i ponnytravsverige och knyta 
kontakter



09.30 Fika 

10.00 Välkommen

10.15 Föreläsning Agria

11.15 Framtidsagendan ST

Att tänka på inför årsmöten

12.15 Lunch

13.15 Ponnytravets utveckling

14.15 Fika inkl grupparbete

15.00 2020 och 2021 års prestationer

18.00 Middag



08.30 Inledning och grupparbete

Erfarenhetsutbyte

Vad behöver vi prioritera 2023?

09.45 Jäv

10.00 Fika

10.20 Mätorganisation och mätreglemente

10.55 Utvärdering



 Pågående arbete tillsammans med ST

 5 grupper

 Välkommen till STs styrelseledamot

Remy Nilsson



Ekonomi

Uppdrag:

Se över alternativ för att minska kostnaderna/höja 
bidragen för de ponnytravaktiva så att vi inte tappar 
den enorma rekryteringskällan som ponnytravet 
innebär

Frågeställning:

Vad har ni för förslag för att minska kostnaderna / 
höja bidragen för ponnytravaktiva? Ej höjda 
prispengar.



Tävlingsformer
Ponnysporten ser idag till stor del ut som en spegling av stortravet, vi 
vill hitta fler former.

Uppdrag/mål:
En ponnytravsport som erbjuder tävlingar från bredd till elit.

Ta fram ett tävlande som är bättre anpassat till barn och ungdomar 
och barn och ungdomars behov.

Erbjuda tävlingsformer med olika alternativ och tävlingsmöjligheter 
som är anpassade till ålder och erfarenhet och som ger bättre 
förutsättningar för fler aktiva och även behåller fler i sporten.



Tävlingsformer forts.

 Förslag så här långt:
- förändringar av Ponnytravpokalen inför 2023
- under 2023 göra test med att köra lokala tävlingar under 
bygdetravliknande former
- justera tävlingterminen något
- inför tävlingsschemat för 2023 ges möjlighet till 
dubbeltrav, ponnylopp på stortravdagar

 Era reflektioner, synpunkter och idéer?



Rekrytering av fler aktiva

Statusuppdatering

 Vi söker efter blivande ambassadörer. 

 Vill ha fyra (4) ambassadörer med olika bakgrund.

Marknadsplan

 Vi ska tydligt lyfta upp de stora loppen för både Russ och Shettis. 

 SM, Derbyt, Kriteriet, Guldstoet, Femårsbaggen, Elitloppet.

 Ambassadörerna lyfter vi upp i våra kanaler samt stöttar på deras 
om/där de vill ha hjälp.

 Startar i mars när tävlingssäsongen närmar sig med uppbyggnad.



Ponnytrav 
avelskonferens
2022-10-29

Samarbete mellan SPTF och Svensk Travsport 

Mikael Johansson (SPTF), Marie Håkansson (ST) och konferencier Mattias Lönnborn (ST)  



Om konferensen
• 55 deltagare inkl 10-tal föredragshållare och paneldeltagare 

• Resultat av ett arbete i en arbetsgrupp mellan SPTF och ST

• Inbjudan via: SPTF, Rasföreningarna, ST, Sociala Medier, Hemsidor

• Aktiva deltagare med stort engagemang!

• Svenska Russavelsföreningen och Sveriges Shetlandssällskap, Aktiva 
ponnytravet, Uppfödare

• Detta pratade vi om:

−ST om ponnytravet framåt, Maria Croon VD Svensk Travsport

−SPTFs Avelsgrupp, Bengt Westergren

−Prestationsavel Varm- och Kallblod, Christina Olsson, Avelschef Svensk Travsport

− Framgångsrik ponnytravavel, Eva Aronsson Stuteri Gransjön

−Paneldebatt

−Workshop



Uppföljning av konferensen
Utskick gjort via SurveyMonkey



 Inledning och gruppindelning

 Vad behöver SPTF prioritera 2023?

 Erfarenhetsutbyte:
◦ Hur jobbar eran klubb med aktiviteter för medlemmarna? Dela idéer.

◦ Hur uppmärksammar ni era ungdomar i klubben?

◦ Dela tips/tankar kring balansering - Hur gör ni? - Vad har ni provat? 

◦ Dela tips/tankar kring foder för ponny



 Skicka in medlemsantal för 2022 senast 15 januari

 Omedelbart efter ordinarie årsmöte insända årsberättelse och 
redovisningshandlingar samt uppgift om styrelsens 
sammansättning och övriga funktioner, senast 28/2

 Senast 10 dagar före SPTF:s ordinarie förbundsstämma 
insända uppgift över valda ombud jämte suppleanter för 
dessa

 Om ej valt ombud närvarar ska fullmakt finnas



 Välja ombud och suppleanter till förbundsstämma 
och repmöte

 Behandla motioner som inkommit till SPTF, sänds 
ut under januari månad från SPTF

Allt finns reglerat i stadgarna som finns på 
hemsidan!



• Utvärdering av dagarna


