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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

den 19 Sep 2019 på kl 18.00 på Säterigatan 21. 

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

1. Mötets öppnande kl 19.05 (efter allmänna diskussioner en timma) 

a. Föregående mötes protokoll godkändes. 

b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Sofia Bengtsson 

Justerare Lin Bryngelsson och Thomas Svenningsson. 

2. Ekonomi 

a. Pengar finns nu att distribuera till ryttarna, Karin för VM och Sofia för EM distribuerar, 

summor redovisas i nästa mötesprotokoll. 

b. Budget 2020 inget bekräftat från förbundet. 

3. Nationellt 

a. Inget togs upp. 

4. Internationellt 

a. Möte Norge/Danmark vecka 35, där Sverige och Norge deltog. 

Eivind skall kolla om hans kurs för starters är godkänd internationellt, hans 

linjedomarkurs är redan godkänd. 

b. Caroline Claeson deltog Par-VM från Sverige. 

c. Fortsatta nordiska möten. 

5. Tävlingssektionen 

a. Tävlingskalender Sverige 2020, datum uppdaterad och publiceras i dropbox. 

Fråga dykt upp om uppvisningstävlingar, önskas kanaliseras via kommittén. 

b. Tävlingsrapporter har inkommit. 

Uppföljning och diskussion om Par-SM, rapport inlämnad. 

c. Tävlingsrapport mästarnas mästare är på gång, lämnas in med ind. SM 

d. Fastslå SM-regler, inskickade till förbundet för beslut. 

e. Kontroll utrustning, diskuterades nivå och åtgärder. 

f. Ersätta ledamot i TS, Thomas eftersöker frågan öppet, se rollbeskrivningar. 
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6. TR-nämnd 

a. - 

7. Domarnämnd 

a. Utvärdering av SM & Mästarnas mästare, avklarat tidigare. 

b. Ersätta ledamot i domarnämnd önskas, intresserade eftersöks. 

c. Möte för domare för att prata ihop och stärka de domare vi har. 

d. Planering domarkurser pågår, översyn görs. 

e. Giltiga domare, 

Eivind kan komma till Göteborg och hålla utbildning. 

8. Banbyggarnämnd 

a. Materialvagn, materialstatus. Material har landat men det som skall byggas kvarstår. 

9. Landslag  

a. Uppföljning EM 2019, nya funderingar om förbättrad återkoppling och tydlighet, 

landslagsgruppen ser över återkopplingen och pratar med landslagstränare igen. 

Ryttare får/skall återkoppla och prata med landslagstränare vilket ingår i hens uppdrag. 

EM-laget hade många motgångar på vägen, men lyckades till slut genomföra tävlingen,  

i efterhand har det diskuterats om det var rätt att man åkte på tävlingen. 

b. Assisterande landslagstränare (vice) 2020 skall eftersökas,  

söker gärna ryttare som slutat som aktiva och kan gå vidare som tränare. 

c. Landslag/uttagningar för 2020. 

Tankar att ta ut en kärntrupp som tränar ihop kom upp. 

d. Landslagstävlingar 2020, hänvisas till kalender och flyttat datum. 

10. Marknadsföring 

a. Hemsidan, första sida har skapats – kollas vidare till nästa möte. 

Skicka in bilder via Sofia för vidare publicering på sidan. 

b. Rapport från marknadsföringsgruppen, inget nytt. 

Behöver synas mer, material behöver tas fram, stämpeln på sporten lever vidare. 

Tidning ridsport har fått material för publicering, men ej skett. 

Instagram bearbetas gentemot stall mm.  17 oktober finns möjlighet att presentera 

grenen för ridskolor i distriktet med träff på Stenungsbaden. 

c. Marknadsföringsmaterial. 

Lista på mediabolag tas fram för att jobba vidare med publicering. 

d. Marknadsföringsoffert från Murren finns med film framtagen, offert har delgetts. 

Går ej vidare med inköp. 

e. Fylla på med hjälp. Thomas S eftersöker intresserade att fylla poster. 
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11. Punkter från klubbarna (varvet runt) 

a. Rapport från klubbarna, inget övrigt har rapporterats in. 

12. Administration 

a. Att-göra-listan ligger kvar för åtgärder. 

13. Nästa möte 

a. Torsdagen 17/10,  

flyttas eventuellt då Mounted Games skall prsenteras på Stenungsbaden. 

b. Punkter till nästa möte 

i. Inget togs upp förutom protokollet. 

  
 
Mötet avslutades kl 20.55 

Vid protokollet 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

 

Justerare Justerare 

  

__________________________________ __________________________________ 

Lina Bryngelsson Thomas Svenningsson 
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Preliminär kalender 2020 (2019-09-19) 
 
Februari 
13-16 Norwegian Horse Festival 
19-23 Göteborg horseshow 
? 22-23 uttagningshelg Sverige (krockar med GHS) 
 
April 
18-19, Nordic Team - Danmark 
 
Maj 
1-3, Champions leage 
?23-24, NM par – Sverige (spring pair) 
30-31, Norway summer challenge, Lag - Norge (krockar med par i Århus) 
 
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 
 
Oktober 
?3-4, SM ind - Sverige 
 
 
Övrigt 
Danmarks mästerskap 
Spring pair - Sverige 
Mästarnas mästare - Sverige 


