
 
 Vägning och mätning av ryttare i ponnymonté  
 
Ålder, maxvikt och maxlängd för ryttare som ska delta i monté inom ponnytravet: 
 
Kat A. Ryttare 8-15 år, max 47 kg, högst 147 cm.  
Kat B. Ryttare 10-25 år, max 60 kg, högst 160 cm.  
 
Före loppet  
Vägning: Ryttaren vikt räknas inklusive klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör såsom 
viktvojlock eller annan vojlock (mankskydd). I klädsel ingår även handskar, nummermössa och 
spö. Nummervojlock, förbygel/brösta, halsring och t.ex. skitlapp räknas som tillbehör till sadel 
och ska med upp på vågen.  
Mätning: Ryttaren mäts, utan skor och hjälm, stående med häl, stjärt, axlar och huvud i kontakt 
mot en vägg. I gränsfall (upp till 2 cm över maxgräns) tillåts ryttaren rida tävlingsdagen samt 
ytterligare en månad efter första dokumenterad mätning över maxgräns. Måldomaren ansvarar för 
att Svensk Travsport meddelas. Vid avvikelse mer än 2 cm får ryttaren inte delta i loppet.  
 
Efter loppet  
Vägning: Ryttaren vägs enligt ovan, ingen mätning.  
 
Ovanstående gäller inte för ryttare med giltigt intyg enligt nedan.  
___________________________________________________________________________  
 
Vägning och mätning för längre tid  
 
I stället för att mäta och väga ryttaren i samband med varje montélopp går det att få ett godkännande 
för en längre tid. Ta kontakt med närmaste travbana om du vill ha ett sådant intyg. 
  
Mätning och vägning ska ske enligt det regelverk som gäller inför ponnymontélopp och ryttaren ska 
vägas med den utrustning som denne ämnar använda i tävling. Vid mätning för längre tid ska av SPTF 
godkänd mätman eller annan person utsedd av Svensk Travsport medverka och skriftligen bekräfta 
mätningen på särskilt intyg. Intyget ska sedan medföras av ryttaren till tävlingsplatsen och uppvisas i 
Inskrivningen. Kopia på mätresultat skickas till Svensk Travsport som publicerar namnen under 
ponnysidorna på travsport.se.  

• Mätning och vägning gäller sex månader för ryttare i kat A som mäter 142,0-147,0 cm 
och/eller väger 44,0-47,0 kg.  

• För kat B gäller samma sak ryttare som mäter 155-160 cm och/eller väger 57,0-60,0 kg.  
• För ryttare som understiger ovan nämnda längd- och viktgräns gäller mätningen hela 

kalenderåret som mätningen gjorts.  
• Ryttare med giltigt intyg är befriad från mätning före loppet och från vägning såväl före som 

efter lopp. 
 
Invägning och mätning kan även göras inför varje montélopp för de som så önskar.  
Det är önskvärt att ansvariga för mätningen i möjligaste mån finns tillgängliga vid ponnytravtävlingar. 
Ingen avgift får tas ut för mätningen. 


