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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 
den 9 Maj 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 på länk *Cecilia Adolfsson 
 Rickard Holst  
Ryttarbesök: Caroline, Hanna, Felicia 
 

1. Mötets öppnande kl 18.30 
a. Föregående mötes protokoll godkändes. 
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Tomas Feltenby,  

Justerare Thomas Svenningsson och Jenny Ahlmqvist. 

2. Ekonomi 
a. Anmälningsavgifter EM och VM skall nu betalas,  

Theresa skickar in när betalningar från ryttarna har kommit. 
b. Budget 2019 gicks igenom, ligger enligt plan. 
c. Budget 2020, skall skickas in nu och önskas indexregleras. 

Theresa ser över ansvarig på förbundet för att få en dialog och en ny tid att skicka in. 

3. Nationellt 
a. 90/10, filmerna klara och väntas nu på att publiceras, förslag bifogas i slutet av protokollet. 

Kanal önskas startas i samma namnstandard som Instagramkontot. 
Beslut att Sofia, Jonna, Rickard tar emot filmerna och publicerar via marknadsföring. 
Uppmaning till lätta klasser att använda filmerna och länka grenarna. 

b. Lån av ryttare mellan klubbar, ses över i SM-reglerna. 
c. Möte med förbundets tävlingssektion 6 juni i Strömsholm för att presentera MG. 

Beslut att Thomas åker och söker samåkning med WE och åker med bil. 

4. Internationellt 
a. Lån av ryttare mellan länder, Sverige har svarat att vi är positiva till detta. 
b. EM ind. efterfrågar ok på de fyra anmälda ryttarna, beslut att det är ok. 

Diskussion om var det står skrivet att man skall föranmäla till kommittén. 
Vi tydliggör och tar fram regeln om att informera och fråga om deltagande på 
internationella tävlingar, Rickard tar fram ett förslag. 
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5. Tävlingssektionen 
a. SM-veckan 2020, efterfrågad information har skickats in till organisationen. 
b. Tävlingsrapporter skjuts vidare. 
c. Summer ind. ingen klarhet gällande NM ind eller enbart summer ind. 
d. Medaljer för NM, summer kvarstår klarhet. 
e. SM-regler, kommenterade förslaget diskuteras vidare på Facebook. 

6. TR-nämnd 
a. Rapportering av nya förslag till TR 2021. 

Skickat in våra tidigare åsikter och fått tillbaks att dom vill ha allt på en gång. 
Samlar in och skickar igen efter åter kontakt med förbundet. 

7. Domarnämnd 
a. Planering domarkurser har setts över och jobbas vidare. 
b. Förslag att samla aktuella starter och diskutera arbetet/stöttning. 

Prata igenom arbetssituationen tillsammans. 

8. Banbyggarnämnd 
a. Märka upp Horsepark har inte skett, önskemålet kvarstår. 
b. Godkända banor finns dokument där Horsepark är inskrivet. 
c. Horsepark har noterats en brist på lågt staket som tas upp med dom. 

9. Landslag  
a. Kläder landslag är fördelat. 
b. Junior Linn – En träning har varit och åker inte till Norge, skall starta upp inför 2020. 
c. Senior Steven – Ryttare som varit utvald har klivit av och ersatts av annan ryttare. 

Information om lagsammansättningar på förtävlingarna. 
Alla ryttare skall betala medlemsavgift och tävlingsavgift i sina klubbar. 

d. VM 2019 – Skriftligt klagomål har sänts in om ryttaravgiften. 
Lagens representanter presenterade och efterfrågade tydlighet i uträkningen. 
Diskussion om kostnader för tävlingsavgiften. Steven hyr inte någon husbil utan bor 
billigt och tar sig vidare med färjor som önskas betalas. 
Förslag har presenterats om rejäl sänkning och reviderat beslut togs att fördela 
ytterligare 10.000kr, 1000kr var så att avgiften att inbetala på EM 4000kr och VM 
6000kr per ryttare, påvisar också att överskottet efter resan återbetalas vid överskott. 
Kläder kvarstår fortfarande som del i ersättning. Motkrav att kunna ställa upp på 
uppvisning och komma-igång på klubbar och därigenom få in extra pengar. 
Kommittén har med detta beslut sett över möjligheten att också bredda sporten. 
VM avvaktar sista inbetalningarna från ryttarna senast 15 Maj då Sofia meddelar 
ryttarna att detta är deras sista inbetalningsdatum. 
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e. EM 2019 – Tävlar i Norge med intagen reserv, skickas för slutbetalning. 
f. NTC 2019 – Genomförd och ses över att fylla i resultatredovisning på hemsidan. 
g. Uppföljnings landslagsuttagning för återkoppling till Steven, inget nytt 

 

10. Marknadsföring 
a. Rapport, presentation av årets landslagsryttare ses över och kommer presenteras. 
b. Grensponsor önskas och skall ses över. Paket ses över, guld silver & brons.  

Kommittén behöver få fram mer klubbar så vi har mer landslagsryttare. 
Rickard har kollat med Redbull som inte har ridsport i sin linje just nu. 

c. Övriga uppvisningar, se dokument 
d. Felicia Ardbring ses nu som ansvarig för marknadsföring och har många idéer,  

beslut att Felicia är ansvarig. 
Reklamarbete skall ske med Ekot, Borås, GP mm. 
Reklamfilmer kommer tas fram. 
 

11. Punkter från klubbarna (varvet runt) 
a. Inget har rapporterats 

 

12. Administration 
a. Lansbrädor och ballongbrädor ses över av Tomas F. 
b. Dispenser 

Quentin har godkänts för SM från förbundet. 
c. Ansvarig Champions League behövs, ta tag i frågan tidigt, läggs på landslagsgruppen. 

årskalendern ses över. Regler ses över. 
 

13. Nästa möte 
a. Tisdagen den 13 Juni kl 18.30 
b. Punkter till nästa möte 

i. Restpunkter i att-göralistan 
ii. Landslag/uttagningar för 2020, Sofia tar fram förslag från landslagsgruppen. 

iii. Tävlingsrapporter. 
  
 
Mötet avslutades kl 21:20 
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Vid protokollet 

__________________________________ 
Rickard Holst 
 
 
Justerare Justerare 
  
__________________________________ __________________________________ 
Jenny Ahlmqvist Thomas Svenningsson 

 
 

 
 


