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Året som hittills gått med Mounted Games Kommittén 
2019-10-20 

 
Först året med nya kommittén börjar nu avlöpa och vi har jobbat hårt med att få fram aktuella riktlinjer 
och tydlighet i regler och arbetet inom kommittén. Varje möte har tagit lång tid att genomföra. 
Vi samlades tidigt i Januari för en gemensam kickoff  
och startade då vårt målarbete 2025 på lång och kort sikt. 
Vi har haft 10 protokollförda möten, protokollen kan man ta del av på hemsidan. 
7st röstberättigade klubbar har noterats. 
Budget har setts över och den ansökta budgeten för 2019 halverades av förbundet vilket har drabbat vår 
möjlighet att finansiera våra landslags EM- och VM resor som vi önskar. 
i skrivande stund planerar vi just nu tävlingskalendern 2020 och dess aktiviteter. 
 
Nedan specificerar vi anmärkningsvärda aktiviteter under våren: 

1. Målarbete 
Gemensam målbild har satts och vi följer planen från SvRF med målbild 2025. 

2. Profilering 
Vi har deltagit på två centrala möten med SvRF där vi träffat andra grenar och diskuterat centrala 
frågor gällande ridsporten och Mounted Games i Sverige. 
Vi har sökt sponsring hos utpekade företag, men hittills fått nej. 
Som ett resultat av 90/10 arbetet har vi nu landat i 9st instruktionsfilmer om hur man genomför 
dessa grenar, finns att ta del av på förbundets sida alternativt vår hemsida. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4tZOx8xgX5s1LbPiFlqY_9qTtalFIfJF 

3. SM-veckan 2020 
Under våren har vi ansökt och jobbat med att komma med på SM-veckan i Halmstad. 
Vi har precis fått svar att vi inte är medtagna som tävling i denna veckan, men ser nu över om vi 
skall ta med detta i vår kalender för 2020 ändå. 

4. SM-regler 
Tidigare gamla regler har setts över och nytt dokument med justerade regler har tagits fram. 
Vi sitter i slutklämmen nu och väntar på godkännande av ridsportförbundet.  

5. Domarkurser 
Ny internationell domarkurs är framtagen och på sikt behöver alla som skall vara domare och då 
även linjedomare gå dessa nya kurser. Vi har startat upp arbete och skall se över möjligheten att 
erbjuda alla en godkänd kurs för att kunna vara linjedomare alternativt starter. 
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6. 90/10 
Projekt som startats upp och har nu fått sitt avslut med 9 grenar presenterade i film. 
Vi har startat upp nytt arbete med breddning av sporten se separat punkt. 

7. Breddning av sporten 
Arbete pågår på flera fronter för att bredda sporten och göra träningar mer tillgängliga för fler. 
Kommittén står bakom dessa arbeten och fortsatt fokusering skall ske. 

8. Uppdaterade dokument, regler och tydlighet 
Vi har fastslagit en ny fördelning av roller och mandatfördelning. 
Vi har sett över möjligheten till utrustningskontroller (Tack Check) 
Genomlysning av aktuella förbundsdokument. 
Avtal har skrivits med våra landslagstränare 2020 
Avtal har skrivits med våra landslagsryttare 2019 och tydliggörande avtal tas just nu fram för att 
skrivas under för 2020. 
Beslutsdokument har återupptagits. 
Tagit fram malldokument. 
Påbörjat ny hemsida. 
 
 

 
Soliga hösthälsningar 
Thomas Svenningsson 


