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Priser som delas ut i Skånes Ponnytravklubb årligen 
 
För samtliga priser gäller att det är prestationer som skett under den gångna tävlingssäsongen 
som ligger till grund för utmärkelserna. Inga resultat/poäng förs vidare till nästkommande 
säsong.  
 
Årets Häst 
Årets häst utses av klubbens styrelse i följande kategorier:  
Årets Treåring (ett pris för kat A och ett för kat B) 
Årets Fyraåring (ett pris för kat A och ett för kat B) 
Årets Femåring (ett pris för kat A och ett för kat B) 
Årets Äldre (ett pris för kat A och ett för kat B) 
Årets Montéhäst (ett gemensamt pris för kat A och kat B)  
Kriterier: Ponnyn måste vara tränad av SPTK-medlem, och det är enbart de starter som ponnyn 
gör i medlemmens regi som ligger till grund för utmärkelsen. Kusken/ryttaren som kör/rider 
ponnyn i de aktuella loppen behöver inte vara medlem i klubben. Styrelsen gör en samlad 
bedömning av följande kriterier för att utse en ponny i varje kategori: antal segrar och 
placeringar, vinstrikast, snabbast, deltagande och placeringar i mästerskapslopp, andra 
storlopp samt Diamond League-lopp/regionfinal eller liknande.  
 
Klubbchampion Ponny (kat A & B) 
Vem: Den ponny tränad av SPTK-medlem som vunnit flest segrar på Jägersro. 
Priser: Två priser delas ut, till den segerrikaste ponnyn i kat A respektive kat B. 
Kriterier: Ponnyns resultat räknas från och med det datum då dess tränare betalat in årets 
medlemsavgift (det är inget krav att kusken som kör ponnyn vid segrarna är medlem i 
klubben). Vid lika antal segrar vinner den ponny som har flest andraplaceringar (eller 
tredjeplaceringar om antal andraplaceringar är lika). Resultat från Åbergs, Derbyt, World 
Summer Cup Junior samt Ponnykampen räknas inte in i resultatet. 
 
Klubbchampion Kusk (kat A & B) 
Vem: Den av klubbens kuskar som vunnit flest segrar på Jägersro.  
Priser: Två priser delas ut, till den segerrikaste kusken i kat A respektive kat B. 
Kriterier: Kuskens resultat räknas från och med det datum då årets medlemsavgift betalts in 
(det är inget krav att tränaren till ponnyn/ponnyerna som kusken tagit sina segrar med är 
medlem i klubben). Vid lika antal segrar vinner den kusk som har flest andraplaceringar (eller 
tredjeplaceringar om antal andraplaceringar är lika). Resultat från Åbergs, Derbyt, World 
Summer Cup Junior samt Ponnykampen räknas inte in i resultatet. 
 
Poängliga Ponny (kat A & B) 
Vem: De ponnyer som tränas av SPTK-medlemmar och samlat ihop flest poäng under sina 
starter på Jägersro.  
Priser: Ettan, tvåan och trean i respektive kategoris poängliga, vid samma antal poäng blir 
placeringen delad.  
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Kriterier: Vi har en poängliga för kat A och en för kat B. Ponnyer som tränas av SPTK-medlem 
samlar poäng i alla starter de gör på Jägersro under året utifrån placering enligt skalan 15-12-
9-6-4-2p, en oplacerad ponny som inte diskvalificerats får 1p. Ponnyns resultat räknas från 
och med det datum då dess tränare betalde in årets medlemsavgift (det är inget krav att 
kusken som kör ponnyn är medlem i klubben för att ponnyn ska kunna ta poäng). Resultat från 
Åbergs, Derbyt, World Summer Cup Junior samt Ponnykampen räknas inte in i poängligorna. 
 
Poängliga Kusk (kat A & B) 
Vem: De av klubbens kuskar som samlat ihop flest poäng under sina starter på Jägersro.  
Priser: Ettan, tvåan och trean i respektive kategoris poängliga, vid samma antal poäng blir 
placeringen delad.  
Kriterier: Vi har en poängliga för kat A och en för kat B. Klubbens kuskar samlar poäng i alla 
starter de gör på Jägersro under året utifrån placering enligt skalan 15-12-9-6-4-2p, en 
oplacerad kusk som inte diskvalificerats får 1p. Kuskens resultat räknas från och med det 
datum då årets medlemsavgift betalts in (det är inget krav att tränaren till ponnyn/ponnyerna 
som kusken tar poäng med är medlem i klubben). Resultat från Åbergs, Derbyt, World Summer 
Cup Junior samt Ponnykampen räknas inte in i poängligorna. 
 
Debutant 
SPTK-medlem som kört sitt allra första lopp under året. Kusken måste vara medlem i klubben 
då tävlingsdebuten görs. 
 
Nya 2.00 / 2.45-ponnyer 
Vi uppmärksammar de ponnyer som för första gången sprungit under 2.45,0 (kat A) respektive 
under 2.00,0 (kat B) det gångna året. Ponnyn måste vara tränad av en SPTK-medlem då loppet 
körs.  


