
 

Sammanfattning – SPTFs Ungdomsting 07 
 
Ungdomstinget hölls i år av Sara Olsson och Linda Olsson. 
Med på mötet var även Ingela Svensson och Christina Hietanen. 
 
Deltagare: 
 
Namn Klubb 
Veronica Eriksson Axevalla 
Malin Lokby Axevalla 
Kristin Jonsson Bergsåker 
Fredrica Sandberg Boden/Norrbotten 
Therese Hietanen Boden/Norrbotten 
Mikaela Hansson Bollnäs 
Anna Söderblom Bollnäs 
Johanna Dyneborg Dannero 
Linnea Fors Eskilstuna 
Ylva Östberg Eskilstuna 
Rebecka Hansen  Färjestad 
Hanna Norring Gävle 
Sandra Söderberg Gävle 
Erika Persson Halmstad 
Sanna Langmarker Jägersro 
Nilla Tomelius Jägersro 
Edvin Aronsson Kalmar 
Carl-Henrik Bondesson Kalmar 
Madde Gustafsson Romme 
Jerry Strömstedt Romme 
Fanny Brännström  Skellefteå 
Sandra Svensson Solvalla 
Cecilia Ekeberg Solvalla 
Anna Brandell Solänget 
Maria Söderström Solänget 
Louise Lindberg Tingsryd 
Josefin Gustavsson Tingsryd 
Sandra Stuxberg Visby 
Jenny Malmqvist Visby 
Veronika Stennemark Västerbo 
Cecilia Olsson  Åby 
Julia Gustavsson Åby 
Åsa Danielsson Årjäng 
Linda Björck Örebro 
Jonathan Ivarsson Örebro 
Antal personer: 35 st 
Antal klubbar: 21 st. (av 27 st.) 



 
Förord: 
Att få med allt som alla säger i alla diskussioner är omöjligt (i alla fall för mig). 
Ingen röstning, varken anonym eller med handuppräckning, förekom. 
Några saker avhandlades väldigt snabb, då tinget var överens, och andra saker diskuterades 
mer. 
Jag vill poängtera att detta är inget protokoll, och att Ungdomstinget är inget beslutande 
organ. Ungdomstinget ska vara rådande, komma med förslag, diskutera med andra i Sverige, 
dela erfarenheter, samla in/dela med sig av kunskap mm. 
Jag hoppas att jag har fått med det viktigaste och att alla som deltog känner sig nöjd med min 
rapport. Är det någon som känner att det jag skrivit inte alls stämmer, att jag helt har 
missuppfattat något, så skriv gärna det till mig (christina.hietanen@telia.com ). 
 
Mvh Christina Hietanen 
*************************************************************************** 
 
Dagen började kl. 10:00 med att Linda hälsade alla välkommen. Därefter följde en 
presentation av dagen program, föreläsare samt upprop av samtliga deltagare. 
 
Christina Hietanen presenterade lite tävlingsinformation.  
Transporthinder minskar som strykningsorsak, medan feber ökar. 
Otillåten drivning minskar, medan bestraffningar för ordningsförseelser ökar. 
Det togs 107 st. dopningsprover 2007, ett av dessa var positivt.  
Hästen Tejas Pirmin testades positivt med preparatet Naproxen, den 1 september på 
Gävletravet. Ansvarig tränare är Beatrice Jakobsson. 
Påföljd är ej beslutat, utredning i form av ett andra förhör skall hållas med B. Jakobsson, 
därefter kommer påföljd att fattas av SPTFs styrelse. 
 
11:00 
Föreläsning i ämnet Etik & Moral hölls av Linda Ekstrand, SISU. 
Föreläsningen är upplagd enl. följande modell: 
Utmana – Uppmuntra – Prova – Upplysa. 
Deltagarna hade blivit indelade i grupper på 6 personer/grupp. 
Dessa fick börja med en presentationsövning. 
Den gick ut på att deltagarna, två och två, förhörde varandra och därefter presenterade dom 
varandra för övriga i gruppen. 
Frågorna var: 

1. Vad heter du? 
2. Vart kommer du ifrån? 
3. Berätta något om dig själv som ingen här vet? 
4. Vad är roligast med ponnytravsporten? 
5. Vad är tråkigast med ponnytravsporten? 

Som extra uppgift (prioriteringsuppgift) fick grupperna att plocka fram de 3 st. mest positiva 
samt negativa sakerna om ponnytravet. 
 



 
Följande tog grupperna fram: 

+ - 
Gemenskap Avundsjuka 
Tävla Skitsnack 
Att se utvecklingen hos hästarna Oengagerade klubbar 
Se resultat av hårt arbete Höga krav på hästar + aktiva 
Glädjas med andra Uppförande i loppen mot varandra 
Framgångar Skador på hästarna 
Djurkontakten Vinterträningen 
Våren Föräldrar med höga prestationskrav 
Glädje Brist på respekt (mot kamrater, medtävlande o funktionärer) 
Bra kontakt med föräldrarna Fusk 
Hjälp finns alltid vid banan För mycket elittänkande 
 Behandlingen av nya kuskar 
 
Deltagarna fick se en kort idrottsfilm, Etiksmoral. 
Idrotten lär ut det sociala samarbetets normer. 
Idrotten är fostrande. 
Varje idrott behöver sätta upp regler och normer för just vår sport. Vad ska gälla? 
Man ska för sin idrott känna stolthet och tillfredsställelse. 
 
Efter filmen fick grupperna 5 min för reflektion. 
Grupperna diskuterade ”Hur är vi mot varandra?” och ”Fusk”. 
 
Samtliga deltagare fick 3 st. färgade lappar, en röd, en grön och en gul. 
Den gröna var positiv (= jag håller med), den röda var negativ (= jag håller inte med) och den 
gula var neutral (= jag vet inte). 
 
Följande påstående sa Linda Ekstrand: 
 

1) Konferens är kul.(ca 60 % gröna och 40 % gula) 
2) Det är härligt med vinter. (Blandat) 
3) Jag är mätt. (Övervägande gröna) 
4) I min förening vet alla hur man beter sig mot varandra. (Merparten röda) 
5) I min förening förekommer det mobbing. (Merparten röda) 
6) Det är ledarens uppgift att sätta gränser för vad som är rätt och fel. (Merparten gula) 
7) Det går inte att göra någonting åt mobbing. (Övervägande röda) 
8) Alla passar inte för att utöva ponnytrav. (Blandat) 
9) I ponnytrav fuskas det inte. (Bara röda) 
10) Finns det något små fusk som är ok? (Övervägande gula) 
11) Det är ok att säga till domaren/funktionärer att man är missnöjd? (Gröna och gula) 
12) Det är ok att gnälla på sina kompisar (tänk på fusk). (Gula och gröna) 

 
Efter varje påstående så fick deltagarna hålla upp en lapp, för att markera om det hon sa var 
sant eller falskt (resultatet står inom parentes ovan). Även diskussioner runt frågorna förekom. 
 



 
Varje grupp fick ett par negativa (se tabell högre upp) påstående att arbeta med. Deras uppgift 
var att omvandla det negativa till något positivt. 
Så här svarade grupperna: 
 
Doping ( fusk): Mer information och utbildning från klubbarna behövs. Många vet inte vad 
doping är.   
Elit och allvar för tidigt: Det är viktigt att man fokuserar på sig själv. ”Varför tävlar jag”. 
Att man tävlar för sin egen skull. 
Brist på respekt: För att förhindra detta på stallbacken ska föräldrarna utbildas och 
fadderverksamhet finnas. För att förhindra detta under lopp ges förslag på fler kontrollanter 
runt banan. 
Vinterträning: Träna tillsammans, kör fler bygdetravlopp och istrav, tolka bakom din häst, 
åk in till ridhus för hoppträning, parkörning mm. Tänk på allt positivt som hänt under 
sommaren som var. 
Skador: Ta en vilopaus, rehab träning (ex. simträning), utbildning i träningslära. 
Uppförande mot varandra och funktionärer: Uppfostring, mer umgänge med 
klubbkompisar, ta ansvar, respektera varandra – ömsesidigt, ordna mer gemenskap. 
För höga krav på hästen: Utgå från hästen och vad kusken kan och vet. 
Beslut som fatta över våra huvuden: Ungdomar i styrelser. 
Oengagerade klubbar: Ge information så fort man börjar med ponnytrav, om vad som krävs 
och förväntas. Både till den aktiva och dess föräldrar. 
Avundsjuka och skitsnack: Mer lägerverksamhet för gemenskapen och kamratskapets skull, 
lära känna varandra, olika tävlingsformer, fadderverksamhet för de nya (äldre blir fadder till 
nya). 
 
Fika paus 
 
15:10 
Varje grupp fick i uppgift att skriva ett manus på en förutbestämd händelse, se nedan, som 
sedan skulle lämnas över till nästa grupp. Vars uppgift var att antingen rita, sjunga, agera eller 
läsa upp detta manus. 
 
Händelser: 

1. Mobbing på Internet (2 grupper fick denna uppgift). 
2. Mobbing i stallet under vanlig träning. 
3. Mobbing på tävling. 
4. Fusk på tävling. 
5. Fusk i stallet på träning. 

 
Detta fick avsluta föreläsningen. 
 



 
16:00 
Samtliga grupper fick i uppdrag att diskutera och stapla upp punkter på sådant som man 
tycker är viktigt inom ponnytravet, och sånt man antingen vill eller inte vill förändra. 
 
Följande punkter kom grupperna fram till: 

1. Domarna måste bli mer lika i sina bedömningar mellan de olika banorna i Sverige. 
2. Ungdomarna borde få vara med och fatta beslut. 
3. När vi kör ponnylopp med stora travet, så borde vi få använda rekordhandicap. 
4. Ingen förändring i ålderfördelningen på kuskarna. 
5. Åldersgränser för ponnyer. 
6. Emot att ta bort prispengarna för barn (8-12 år). 
7. Tydligare information om vilka förändringar som är gjorda. Att tillämpningarna börjar 

med en ruta som talar om ”Detta är nytt för i år”. 
8. Större spridning i när SM-loppen körs. Så inte alla går samma vecka. 
9. Bättre spridning på tävlingsdagarna, så inte så många blir inställda. 
10. Inga böter i ponnytravet. 
11. Mindre penninghandicap – mer rekordhandicap. 
12. Bort med att det är tillåtet att galoppera 20 m på upploppet. 
13. Inför skillnader på prispengarna mellan olika klasser på hästarna. Så att ex. en ostartad 

kan vinna 600 kr medan en rutinerad snabb ponny tävlar om 1000 kr. (Prissumman ej 
diskuterad, endast som exempel). 

14. Totoloppen är bra reklam för ponnytravet. 
15. Att det ska vara möjligt för 12-15 åringar att deltaga i totolopp, dock utan att ingå i 

själva totospelet. 
16. Endast penninghandicap. 
17. Viktgränserna i monté är bra. 
18. Obligatoriskt med in- och utvägning i monté. 
19. Sära på volt-, auto- och montérekord. 
20. Handicaper med fler variationer, fler efter kön, ålder osv. 
21. Bättre handicap i frihandicap. 
22. Ska byte av kusk ske, ska det vara med likvärdig kusk. 
23. Åldersgränser på tävlings ålder för ponny. 
24. Kusk SM – upplägget måste bli bättre. Som förr. Låt annan bana arrangera tävlingen. 
25. Bestäm en handicapform, penninghcp eller rekordhcp, behåll även övriga hcp former. 

 
Följande diskuterades kring ovan frågor: 
 
Punkt 1. Domarna måste bli mer lika i sina bedömningar mellan de olika banorna i 
Sverige. 
Det diskuterades inte mycket kring detta ämne, utan det konstaterades mer att det är en 
bedömningssport och olikheter kommer alltid att finnas. Men det är ändå värt att poängtera att 
det är allt för stora skillnader i bedömningarna. Domarrådet, finns just för detta. Och där ser 
dom olika loppsekvenser, just för att komma tillrätta med bl.a. skillnader i bedömningarna.  
 
 



 
Punkt 2. Ungdomarna borde få vara med och fatta beslut. 
Hur får vi fler ungdomar som är med och beslutar? 

• Samla ungdomarna, före Ungdomstinget, för att gemensamt komma fram till vad vi 
ska jobba för. Vilka regler vi vill ha eller vill förändra. 

• Ungdomarna har idag möjlighet till stor påverkan, både på klubbarnas årsmöten, 
medlemsmöten, ungdomsmöten mm. Dessa möjligheter tar tyvärr inte ungdomarna. 
När det kallas till möten, så är det nästan inga som kommer. Och dom som kommer är 
dom gamla vanliga. 

• Endast en klubb, som fanns representerad på Tingen, visste inte om dom har 
ungdomsrepresentant i den lokala klubbens styrelse. Övriga hade 
ungdomsrepresentant i klubbarnas styrelser. 

• SPTFs styrelse måste hjälp till med påtryckningar på klubbarna att hitta bra 
mötesforum, forum som lockar och attraherar, ungdomarna att komma på möten. 

• Ev. forum kan vara grillkvällar, fem-kamp, klubbmästerskap, Internet. 
• Klubbarna måste bli bättre på att informera om förutsättningarna, hur vi kan påverka. 

En uppmaning till alla ungdomar: Engagera Dig! Utan Din hjälp är det svårt att förändra. 
 
Punkt 3. När vi kör ponnylopp med stora travet, så borde vi få använda 
rekordhandicap. 
Penninghcp lopp ser väldigt olika ut i landet. En del upplever att deras lopp har varit väldigt 
ojämna, vilket leder till dålig reklam för ponnytravet. Medan en del upplever att deras lopp 
varit väldigt jämna och bra. Det handlar oftast om att skriva bra propositioner.  
En bra propp = ett bra lopp! 
Propositioner skriver klubbarna själva ut. Var med och påverka, hur vill Du det ska vara? 
 
Punkt 4. Ingen förändring i ålderfördelningen på kuskarna. 
Flera (alla uttryckte inte någon önskan, kan även betyda att dom håller med..) uttryckte 
önskan om att inte förändra i de ålderfördelningar som vi idag har. 
Detta kommer även att arbetas med i Framtidsprojektet. 
Ungdomarna blev uppmanade att genom sin klubb utarbeta förslag, och lämna in detta till 
projektgruppen. 
  
Punkt 5. Åldersgränser för ponnyer. 
Ang. ponnyns tävlingsålder var tinget ej eniga. Följande förslag framkom: höj ålder, sänk 
ålder och behåll nuvarande åldersgränser. 
 
Punkt 6. Emot att ta bort prispengarna för barn (8-12 år). 
Ingen annan önskan framkom, än att prispengarna ska finnas kvar precis som idag. 
 
Punkt 7. Tydligare information om vilka förändringar som är gjorda. Att 
tillämpningarna börjar med en ruta som talar om ”Detta är nytt för i år”. 
En uppmaning till SPTF att tydliggöra vilka regler som förändrats i början av dokumenten. Så 
man inte behöver sitta och jämföra varenda ord, för att hitta det nya. 
 
Punkt 8. Större spridning i när SM-loppen körs. Så inte alla går samma vecka. 
Flera hästar startar i flera SM, och i år låg dom alldeles för tätt. 
Detta framfördes till SPTF representanter och skall medtagas till tävlingsplaneringen. 



 
Punkt 9. Bättre spridning på tävlingsdagarna, så inte så många blir inställda. 
I år ställdes flera tävlingsdagar in, pga. för få anmälda. 
Detta tas med av SPTF representanterna och framförs till styrelsen. 
 
Punkt 10. Inga böter i ponnytravet. 
Diskuterades inte, pga. tidsbrist. 
 
Punkt 11. Mindre penninghandicap – mer rekordhandicap och  
Punkt 16. Endast penninghandicap. 
En stor oenighet rådde bland deltagarna ang. handicapformerna, rekord eller 
penninghandicap. 
Tinget föreslog att en enkät går ut till samtliga aktiva kuskar där frågan om handicapformerna 
ställs. 
 
Punkt 12. Bort med att det är tillåtet att galoppera 20 m på upploppet. 
Galopp 20 m på upploppet fanns delade meningar om. En del anser att 20 m är så kort sträcka 
att kusken har lite ”panik” att få ner sin häst, med påföljd att kusken ”drar fast” och sätter 
hästen på rumpan, medan andra anser att 20 m galoppen ska vara kvar. 
 
Punkt 13. Inför skillnader på prispengarna mellan olika klasser på hästarna. Så att ex. 
en ostartad kan vinna 600 kr medan en rutinerad snabb ponny tävlar om 1000 kr. 
(Prissumman ej diskuterad, endast som exempel). 
Tinget diskuterade lite fram och tillbaka hur man skulle kunna göra för att en ny ostartad häst 
inte skulle dra på sig pengar för fort, och därmed hamna i för tuffa klasser. 
Problemet som uppstod var att det finns hästar som ska klättra fortare i klasserna, för att dom 
springer fortare, och då blir de kvar för länge i de långsammaste klasserna. Och får därmed 
fördel av det. Ingen direkt lösning framkom. 
 
Punkt 14. Totoloppen är bra reklam för ponnytravet. 
Diskuterades inte, pga. tidsbrist. 
 
Punkt 15. Att det ska vara möjligt för 12-15 åringar att deltaga i totolopp, dock utan att 
ingå i själva totospelet. 
Att blanda kuskar som ingår i totospel med kuskar som inte ska ingå, insåg tinget inte skulle 
fungera. Däremot så önskade några att även 12-15 åringar ska få deltaga i totoloppen. 
Punkt 17. Viktgränserna i monté är bra. 
Diskuterades inte, pga. tidsbrist. 
 
Punkt 18. Obligatoriskt med in- och utvägning i monté. 
Tinget enades om att ut- och invägning ska ske i montélopp då fusk förekommer. Det händer 
att en ryttare väger ut med en utrustning, för att till loppet byta till en annan. 
Tinget uppmanade också alla ekipagekontrollanter att komma ihåg att det fortfarande finns 
något som heter ”proportionerligt ekipage”. Det är allt för ofta som väldigt långa ryttare rider 
monté, bara för att dom klarar viktgränsen. 
 
Punkt 19. Sära på volt-, auto- och montérekord. 
Diskuterades endast kort, pga. tidsbrist, inget direkt beslut. Flera sa ingenting alls. 



 
Punkt 20. Handicaper med fler variationer, fler efter kön, ålder osv. 
Diskuterades inte mer än att ungdomarna uppmanades ta kontakt med sina klubbar, då det är 
dom som skriver ut propositioner. Det finns inget som hindrar klubbarna att skriva ut 
variationer på propositionerna, så länge som man följer gällande bestämmelser.  
 
Dock måste 50 % av propositionerna skrivas ut efter penninghandicap (OBS! anm. nu efter 
mötet, för att förtydliga gällande bestämmelser). 
 
Punkt 21. Bättre handicap i frihandicap. 
En önska om hur man ska räkna ut fri handicap framkom. Christina Hietanen informerade om 
att fri handicap just är vad namnet säger Fri... 
Det finns inga förutbestämda regler som säger hur en fri handicap ska räknas ut. Endast att 
anmäld häst måste ha gjort en godkänd start senaste 6 veckorna. Sedan är det upp till 
handicapen att avgöra hästen och kuskens dagsform och därefter placera dom på 
startdistansen. Ska vi bestämma vissa regler kring detta mister vi hela idén med fri handicap. 
 
Fri handicap är bra – flera sådana lopp önskas. Ungdomarna uppmanades att kontakta sina 
klubbar och framföra denna begäran. Då det är klubbarna som skriver ut propositionerna. 
Ett tips framkom till klubbarna. Se till att det finns ett ”stopp” i propositionerna. Så att inte 
loppen är öppna för alla hästar, från de långsammaste till de snabbaste. Detta ställer till 
problem då hästarna kan få 600-800 m (eller längre) i tillägg. 
Någon/några på tingen sitter med och skriver propositioner. En framförde att deras klubb hade 
uppmanat ungdomarna att inkomma med önskemål på propositioner, de hade ej fått in några 
förslag alls. Så en uppmaning till ungdomarna, ge klubbarna förslag på hur ni vill ha loppen 
utskrivna. 
Önskemål om en mall på hur man räknar ut intervallhandicap ska finnas tillgänglig på SPTFs 
hemsida. 
 
Punkt 22. Ska byte av kusk ske, ska det vara med likvärdig kusk. 
Med hänvisning till ovan diskussion, om att man även bedömer kusken som är anmäld, vid fri 
handicap, så ville tinget att ska kuskbyte ske i lopp med fri handicap, så ska det vara likvärdig 
kusk som ersätter. 
 
Punkt 23. Åldersgränser på tävlingsålder för ponny. 
Se punkt 5. 
 
Punkt 24. Kusk SM – upplägget måste bli bättre. Som förr. Låt annan bana arrangera 
tävlingen. 

• Loppet ska vara officiellt = högre status 
• Byt arrangörsklubb 

Var två saker som togs upp.  
 
Kusk SM är ett lopp som aldrig riktigt har funnit sin plats som mästerskapslopp. 
Det har diskuteras genom åren om det ska vara officiellt eller inte. Att hästar som används får 
på sig pengar/bättre rekord med rutinerade kuskar, om kuskarna som ska vara med ska ha 
egna hästar med, om klubbarna ska ordna hästar, hästar som deltagit har ej varit tränade för 
loppen osv. 



 
 
Det har alltid funnits något att klaga på, det har aldrig behagat alla. 
 
Då senaste årens arrangörsklubb var representerad på Tinget med deras ordförande, Ylva 
Östberg, så berättade hon om hur många som tackat ja (kat. B kuskar), och att det inte var så 
långt ner på listan (nr 17) över segerrikaste kuskar. 
Ylva berättade också att kuskarna som kört i år varit väldigt nöjda. 
Trots detta så var rösterna högre för att loppet ska vara officiellt (ingen röstning 
genomfördes), det gäller bara att lägga propositionen/erna för rätt hästar, så dom ej påverkas 
så mycket av prispengarna. 
 
Några synpunkter var: 
Upplägget i år var bra, ej att det blev inofficiellt, men det övriga. 
Lägg ner! 
Gå tillbaka som det var förr, officiellt. 
 
Punkt 25. Bestäm en handicapform, penninghcp eller rekordhcp, behåll även övriga hcp 
former. 
Tinget diskuterade kort att handicapformerna borde antingen var efter pengar eller rekord. 
Dock ska övriga handicapformer finnas kvar oavsett vad som beslutas. 
En del vill övergå helt till penninghandicap, en del vill endast ha rekordhandicap och en del 
vill att klubbarna bestämmer själva och väljer det alternativ som passar bäst i området. 
De som är för endast ett system, ej blandat, tog upp att med en blandning så får vi aldrig 
jämna hästar. Dom som har bra hästar med mycket och snabb utveckling, kan då hela tiden 
välja mellan rekordhcp eller penninhcp och ständigt ”tjäna” på det. Och det innebär att hästar 
som utvecklas långsammare aldrig får sin chans i rätt klass. 
 
Samtliga fick möjlighet att skriva en utvärdering och därefter avslutades Ungdomstinget 
2007. 
 
Sammanfattning: 
 
Jag måste säga att jag upplevde att ungdomarna som deltog på ungdomstinget var mycket väl 
förberedda och mycket kunniga. De diskussioner som blev, var mycket konstruktiva och 
sakliga. Det var ingen som ”tog över” eller ”körde över” någon annan. Utan alla lyssnade och 
respekterade andras åsikter, även om dom inte höll med. Många bra argument, både för och 
emot i olika sakfrågor. 
 
Tack ska Ni ha, alla som kom och deltog i årets Ungdomsting. 
Vid pennan 
_______________________________ 
Christina Hietanen 
Visdomsord på vägen: 
 
 
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat  
med det gamla sättet att tänka”    /Albert Einstein 


