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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 
den 29 Aug 2019 på kl 18.30 på Alleby. 

 
Närvarande:  Thomas Svenningsson *Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Ahlmqvist *Tomas Feltenby 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 *Jonna Nygren *Magnus Nilsson 
 *Ulrika Voeltzel *Cecilia Adolfsson 
 Rickard Holst  
Ryttarbesök: - 
 

1. Mötets öppnande kl 18.30 
a. Föregående mötes protokoll godkännes nästa möte. 
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Lina Bryngelsson 

Justerare Jenny Ahlmqvist och Thomas Svenningsson. 

2. Ekonomi 
a. Justerat budget efter valutakurser och Stevens sista kostnader inskickade, resa och färja. 

Viss återbetalning kommer kunna ske till ryttarna, summa medges av Theresa senare. 
Äskning för 2020 är gjord men ej återkopplad. 
Slutligt tävlingsmaterial inköpt på budget 6500kr. 

3. Nationellt 
a. - 

4. Internationellt 
a. Rapport från Nordiskt möte EM 

Thomas, Rickard, Eivind, Signe samtalade och gick igenom kommande år. 
Protokollfört från Eivind. Kontinuerliga möten efterfrågas. 
Önskemål NM-tävlingar innan sommaren, Danmark önskar hjälp på EM. 
Diskuterades att ha olika klasser, nybörjare och mästerskap. 
Önskemål från Danmark om NM på våren, ser över kalender och dela upp NM/SM. 

b. Kalendarium DK 2020, Rickard sammanställer Sverige tillsammans med Norge/Danmark 
c. Frågor kommer om uppvisningar och tävlingar, landslaget erbjuds åka vid ersättning, 

annars lämnas frågan vidare till frivilliga att åka. Prislista för landslagsuppdrag tas fram. 
d. Sammanställer skrivelse via Ulrica ang upplevelsen från sommarens tävlingar. 
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5. Tävlingssektionen 
a. Tävlingsrapporter, saknas från Göta, kommit in övriga. Rapporter skall skickas in. 
b. Tävlingsrapport mästarnas mästare.  

Diskussioner uppstått men skall dokumenteras från tävlingen genom rapport. 
Publik sprang in på banan. Domarnämnden tar frågan vidare till förbundet. 
Viktigt att internationell domare är uppdaterade på reglerna. 
Önskemål till klubbar/tävlingar är att det finns två domare på en helg med många heat, 
så man kan bistå varandra och avlasta. 

c. Fastslå SM-regler. 
Beslutas att skriva klart årets regler, och skicka till förbundet för beslut. 
Diskussion om kommande ändringar och regler, ses över under nästa år. 
Behov av ryttarträff och genomgång/diskussion. 

d. Kontroll av utrusning önskas ske. 
Bilder och texter uttagna. Utbildning ses över för möjlighet till Tackcheck 

e. Nya tävlingar Århus, diskuterats med årskalender. 
f. Tävlingskalender 2020, diskuterades tidigare punkt 
g. SM bidrag 15000kr 

Beslut att de 3 klubbarna som håller tävlingarna fakturerar var för sig 5000kr 

6. TR-nämnd 
a. Ser över planen att följa TR1 och IMGA. Särskilja om det finns skillnader. 

7. Domarnämnd 
a. Planering domarkurser, arbete pågår, diskuterats under mötet tidigare punkter. 
b. Giltiga domare. 

Rekommendation att starter skall tas från internationella listan samt vid många heat 
önskas två domare finnas tillgängliga. 

c. Utvärderingsmöte för domare, inget nytt. 
d. En vakans i gruppen behöver ses över och fyllas upp. 

8. Banbyggarnämnd 
a. - 

9. Landslag  
a. Uppföljning EM 2019 

Nolltolerans ses över för att få med i ryttaransvaret. 
b. Tränare 2020 

Steven säger ok på ställföreträdande förbundskapten, söka efter det. 
c. Landslagsuttagning 2020, datum planerad till 22/23 feb. 
d. Landslagstävlingar 2020, kalender ses över 
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Marknadsföring 
e. Hemsidan, ny version på gång och kommer sickas ut inom kommittén 
f. Rapport 

Grensponsor eftersöks och önskar att alla ser över möjligheten. 
Thomas skall söka hos Adient. 
Se över möjlighet att nå ut i media 

g. Marknadsföringsmaterial. 
h. Marknadsföringsoffert från Murren, sköts framåt 

10. Punkter från klubbarna (varvet runt) 
a. Rapport från klubbarna, inget extra togs upp. 

11. Administration 
a. Att-göra-listan, punkter kvar att ta hand om och nya kommer nu skrivas in. 

12. Nästa möte 
a. Torsdagen 19/9 kl 18.00, Säterigatan 21. 
b. Punkter till nästa möte 

i. - 
ii. - 

  
 
Mötet avslutades kl 21.30 

Vid protokollet 

__________________________________ 
Rickard Holst 
 
 
Justerare Justerare 
  
__________________________________ __________________________________ 
Jenny Ahlmqvist Thomas Svenningsson 
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Punkter som önskas sammanställas som uppföljning på sommarens tävlingar. 
Undermåliga boendealternativ 
- Lite toaletter, 7 för 200st 
- Få duschar, räcker inte med 4 duschar 
- Ingen El när vi kom, har inte varit flera tävlingar 
- Boxar för hästarna skaderisk, stallarna ej klara när vi kommer 
- Veterinärbesiktning för hästarna innan man åker hem 
- Information sker på tävlingsbanan, hör inte när man campar 
 
 
 
 Preliminär kalender 2020 

 
Februari 

22-23 uttagningshelg Sverige 
April 

18-19, NM lag - Danmark 
Maj 

1-3, Champions leage 
? 16-17, NM par - Sverige 
23-24, Norway summer challenge, Lag - Norge 

Juni 
? 13-14, Nissecupen lag - Alleby / domarkurs 
? 20-21, NM ind - Norge 

Juli 
6-12, European team (open ind) - Danmark 
12-19, World pair - Tyskland 
19-21, Royal Welsh - Wales 

Augusti 
2-8, World team - Skottland 
13-17, World ind. - Wales 
? 22-23, SM par - Sverige 

September 
? 12-13, SM lag - Sverige 
19-20, All star pairs - Danmark 
? 26-27, SM ind - Sverige 

Oktober 
 
Övrigt 
Danmarks mästerskap 
Spring pair - Sverige 
Mästarnas mästare - Sverige 


