
Frågor och svar- 

 

Varför ny serie? 

Vi vill förnya Diamond League, med att köra olika serier (meetings) där deltagarna samlar poäng och 
de med mest poäng är berättigade till att få starta i respektive final. 

Vi kopierar delar av stora travets Svenska Travligan, STL, och omvandlar det i ponnytravet. 
Klassindelningen blir även den efter STL, alltså Klass III (som är den lägsta) följt av Klass II, Klass I, 
Bronsdivisionen, Silverdivisionen och Gulddivisionen, (som är den högsta).   

Enligt barnkonventionen måste vi ta vårt ansvar gällande barn- och ungdomsverksamhet, där vi inte 
skall uppmuntra till långa resor. Vilket gör att fokus ligger mer lokalt och regionalt i Svenska 
Ponnytravpokalen.  

Hur kommer poäng att delas ut i försök? 

Poängfördelningen blir samma som i stora travets STL, se bild nedan: 

 

De hästar som efter försökstävlingarna uppnått högsta sammanlagda poängtal är startberättigade i 
finalen i respektive klass. Om en häst har kvalificerat sig som ordinarie till final i flera klasser ska den 
alltid starta i den högsta klassen, men den får även starta i den lägre klassen som den samlat ihop 
poäng till beroende på hur pass många som anmäler sig till just den finalen, så kan den här ponnyn 
få starta i bägge finalerna. Eftersom vi inom ponnytravet får starta två lopp / tävlingsdag för 4-
åriga och äldre ponnyer. 

Vid lika poängtal efter försökstävlingarna ges företräde till finalplats för den häst som har uppnått 
bästa placering i försöksavdelningarna (även ordningsföljd som oplacerad). Vid lika bästa placering 
avgör senaste datum för denna placering. I sista hand skall lottning företagas. Vid död löpning i 
försökstävling erhåller de aktuella hästarna poäng som om de enskilt hade uppnått placeringen 
ifråga. 

Om en ponny hinner starta på mellan försök och final, så pass att den i grunden går ur ”sin” kategori 
både tids- och pengamässigt, så får den ändå starta i den finalen som den från början hade kvalat in 
till, eftersom man då anmäler utefter ihoptjänade poäng.  



Får jag starta i flera försöksomgångar i olika klasser?  

Ja, om det inte är några begräsningar i propositionen samt förutsatt att din ponny är startberättigad.  

Får jag starta i en försöksomgång som inte är tillhörande min region? 

Nej. 

Men loppet är ju inte fullt… 

Nej. 

Varför är det regionindelning ? 

Propositionerna skrivs enligt följande fördelning: Norr och Mellansverige , Elin. Syd inkl. Visby: Nilla.  

Men om jag vill åka till bana XX med mina ponnys?  

Under en heldag finns det andra öppna proppar att anmäla dina ponnys till. Enbart 
försöksomgångarna är stängda för ponnyer tillhörande respektive region.  

 

                                



Kan en ponny som blivit diskad i ett försökslopp ändå anmälas till själva finalproppen? 

Ja. Den får anmälas till den finalproppen, och kan även bli berättigad att få starta. Det här beror helt 
på hur pass många av de startberättigade ponnyerna som anmäler sig till finalproppen och hur pass 
många poäng varje ponny har samlat ihop. 

Hur gör jag om min ponny går ur den klassen som jag samlat poäng till? 

I det försök som din ponny samlat poäng i är den sedan startberättigad till de försökets final, även 
om din ponny går ner i tid eller springer på sig mer prispoäng fram till finalen. Men är det så att du 
exempelvis starta i försöksomgång för Klass III och Klass II, och har du för avsikt att enbart starta i ett 
lopp under själva finaldagen, så måste du då anmäla till den högsta klassen av dem som du kvalat in 
i. 

Min ponny har startat i Klass II och nu vill jag anmäla min ponny till finalen, men min ponny har 
sprungit in mer pengar än den ursprungliga proppen, hur gör jag? Se exempelbilder nedan 

Här har vi ett exempel på hur en försökspropp kan se ut: 

 

Här har vi samma klass och dess finalpropp:  

 

Som ni ser så är det till finalproppen borttaget ”Högst 5000 pp.” 

Vilket då gör att en ponny som startat och samlat poäng i exempelvis Klass II, och därefter sprungit 
in mer än 5000 pp, så kan ponnyn ändå starta i själva finalloppet för klass II. Detsamma gäller om det 
är en av tidpropparna och ponnyn har sprungit ned i tid och förbättrat sitt rekord.  

Obs att du som tränare måste själv anmäla din ponny till själva finaldagen. Det är inget som sker 
per automatik. 

Hur kommer upplägget att se ut? 

Tre försöksomgångar per klass. Blandas under samma meeting. Här kommer ett exempel:  

Mantorp kör klass I och Silver. Samma dag kör Rättvik Klass III och Guld, veckan efter kör Bollnäs 
Klass II och Brons.  

Vart går respektive final? Final Region Mellan: Solvalla 20/8 Final Region Norr: Umåker 21/8 Final 
Region Syd: Halmstad 27/8. 


