
Mötesprotokoll för SvRFs gymkhanakommittés möte 
den 14 juni 2016 på Partille Ridklubb. 

 
Närvarande:  Agneta Kindholm 

Christer Wik 
Ann-Sofie Jonasson 
Jonna Nygren 
Elin Schelander 
Eva-Lena Ekroth 
Jan-Erik Hogart 
Theresa Hogart 
Gunilla Adolfsson 
Julia Call 
Andreas Nelin 

 

1. Mötets öppnande 
a. Ordförande förklarade mötet öppnat 
b. Föregående mötes protokoll godkändes  
c. Till sekreterare valdes Jonna Nygren och till justerare valdes Ann-Sofie Jonasson. 

 
2. Landslag  

a. Beslutades att Gunilla kontaktar SvRF angående regler för bärande av landslagskläder 
och dessutom kontaktar ryttarna för att informera om reglerna.  

b. Punkt angående eventuell påföljd då uttagen landslagsryttare tackar nej bordläggs till 
nästa möte då Malou inte är närvarande eftersom Malou skulle ta reda på hur övriga 
discipliner hanterar liknande ärenden. 

c. Beslutades att Agneta kontaktar SvRF för att höra efter om landslagskläderna kommer i 
tid till mästerskapen.  
 

3. Tävling och tävlingstermin  
a. Beslutades att veterinär inte krävs på tävling, men att arrangörer får ha 

veterinärbesiktning om de önskar. Ground jury får avvisa häst som inte är i 
tävlingsmässigt skick. Vid mästerskapstävlingar och uttagning till mästerskap ska 
veterinärbesiktning dock ske enligt Jordbruksverkets regler.  

b. Tävlingsrapport ska skrivas för årets tävlingar. Beslutades att tävlingsrapporterna ska 
läggas på nya hemsidan.  Mall finns på gamla hemsidan men bör flyttas till nya.  

c. Propositionsmallen finns på nya hemsidan. Beslutades att klubbrepresentanterna 
påminner att alla propositioner ska skickas till Gunilla för godkännande innan de 
publiceras.  



d. Checklista för tävlingsarrangör finns på gamla hemsidan. Den behöver uppdateras, 
beslutades att Gunilla uppdaterar checklistan för tävlingsarrangörer så att den kan 
publiceras på den nya hemsidan. 

e. Regler för Lagcup 2017 behöver uppdateras. Grupp tillsattes för att föreslå ett nytt 
upplägg. Gruppen består av: Jonna Nygren, Richard Holst, Andreas Nelin och Theresa 
Hogart samt en representant från Partille Ridklubb. Sammankallande är Theresa Hogart.  

f. Valsäng planerar att anordna en lätt tävling i slutet av juli. 
 

4. Internationellt 
a. Kommitten vill vara informerade om vilka ryttare som avser delta i internationella 

mästerskap individuellt eller i par, bl a för publicerande på hemsidan. Beslutades att Elin 
utvecklar riktlinjerna för anmälan till mästerskap så att alla ryttare som vill anmäla sig i 
samband med  anmälan till EM och VM individuellt och i par ska anmäla till kommitten 
att de avser delta.   
 

5. Nationellt 
a. Diskussion fortsatte från förra mötet ang i vilka forum olika frågor bör diskuteras. 

Kommitten diskuterar i Facebookgruppen och på mail. Även i övriga forum bör 
kommittemedlemmarna uppträda som goda representanter för sporten. 

b. Mental träning med Anna Bäckman anordnas för spetsgruppsryttarna på Alleby den  15 
juni kl 19. Elin har bjudit in spetsgruppsryttarna.  

c. Klubbrepresentanterna ska säkerställa att medlemmarna i föreningen får information 
om vad som beslutats på kommittemöten, samt att föra frågor från föreningen till 
kommitten.  
 

6. TR 
a. Beslutades enhälligt att Gunilla tar kontakt med SvRF om en återremiss av TR eftersom 

kommitten inte är nöjd med alla de föreslagna reglerna.  
 

7. Marknadsföring 
a. Beslutades att Theresa Hogart ersätter Frida i marknadsföringsgruppen. Frida fortsätter 

dock kontakten med Falsterbo Horse Show 2016. 
b. Beslutades att Christer ser över gamla hemsidan och kategoriserar den information som 

ska flyttas över till nya hemsidan. 
c. Önskan från kommitten är att kalender, beslutslogg, tävlingsresultat och länk till 

GamesPro läggs in på nya hemsidan.  
d. Kommitten önskar få information om vilka klubbar som på hemsidan skickat in önskemål 

om uppvisning eller träning. 
 

8. Ekonomi 
a. Lena har inte fått svar ang återbetalning för VM.  Beslutades att Lena och Gunilla 

kontaktar arrangören igen. 



b. Utfall budget bordläggs till nästa möte då Lena inte var närvarande. 
c. Frågan om vagn till startkit bordläggs då inget svar erhållits. 

 
9. Administration 

a. Inga ärenden. 
 

10. Övriga punkter 
a. Valsäng har haft en linjedomarkurs med Malou. Inbjudan lades ut i Facebookgruppen. 
b. I höst behöver nya kommittemedlemmar väljas; ordförande, grenledare, 

ekonomisansvarig och marknadsansvarig.  
c. Verksamhetsplan för 2017 ska skapas under hösten.  

 
11. Nästa möte 

a. Den 23 augusti på Alleby Ridklubb kl 18.30. 
b. På agendan bland annat tävlingstermin 2017, fortsatt mental träning för landslag, TR 

2017 och höstplanering. 

 
Vid protokollet      Justerare 
 
 
____________________    ________________________ 
Jonna Nygren      Ann-Sofie Jonasson   


