
Mötesprotokoll för SvRFs gymkhanakommittés möte 
den 10 maj 2016 på Clarebergs Ridklubb. 

 
Närvarande:  Jan-Erik Hogart 

Ann-Sofie Jonasson 
Theresa Hogart 
Linn Ohlander  
Mikael Bensby 
Jonna Nygren 
Elin Schelander 
Malou Wickberg 

  

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. Lag till EM resp VM för seniorer. Flera ekipage har inte möjlighet att starta så lagen är 
inte fulltaliga. Sandra kontaktar Steven för att få ett förslag på ersättare utanför 
spetsgruppen för att komplettera laget. Beslutades att Stevens förslag måste godkännas 
av kommittén.  

b. SvRFs regler angående landslagskläder. Gunilla som skulle föredra punkten är inte på 
plats. Beslutas att Gunilla informerar landslagen om reglerna och i efterhand även 
informerar kommittén. 

c. Val av kontaktperson/lagledare per lag. För EM (seniorer och juniorer) är 
kontaktpersonerna Sandra och Julia. Kontaktperson för VM seniorer utses efter Stevens 
förslag är klart.  

d. Eventuell påföljd då uttagen landslagsryttare tackar nej. Ryttarna i spetsgruppen har 
skrivit på ett kontrakt om att vara tillgängliga för landslagsuppdrag. Det finns ingenting 
skrivet i kontraktet om eventuell påföljd då en ryttare avstår en erbjuden plats. 
Kontraktet behöver förtydligas inför nästa år. Malou hör med övriga discipliner om hur 
det fungerar där.  
 

3. Tävling och tävlingstermin  
a. Beslut om regel om veterinärbesiktning eller inte på tävling utan mästerskap tas nästa 

möte. Viktigt att alla klubbrepresentanter som vill rösta deltar i mötet.  På mästerskap 
ska veterinärbesiktning ske varje morgon enligt Jordbruksverkets regler.  

b. Beslutades att alla tävlingsregler ska finnas i TR för att det ska bli tydligt för alla 
arrangörer och deltagare.  



c. Beslutades att om avvikelser från reglerna ska vara tillåtna måsta kommittén godkänna 
avvikelsen.  

d. Beslutades att tävlingsrapport även i fortsättningen ska skrivas efter varje tävling av 
tävlingsledaren samt att en kommittémedlem från annan klubb ska lämna kommentarer 
samt skriva under den. Rapporterna är ett bra underlag om statistik behövs i framtiden.  

e. Beslutades att alla tävlingar ska lottas via GamesPro.  Förslag att man nästa år lottar alla 
omgångarna Agria Cup i GamesPro samtidigt för att den tar hänsyn till att alla får möta 
alla. 

f. Godkännande av Propositioner. Gunilla och Ann-Sofie har gjort ett förslag på underlag 
baserat på Equipes proposition. Beslutades att den läggs ut på hemsidan så att 
klubbarna kan använda den.  

 
4. Internationellt 

a. Elin mailar ut riktlinjer för anmälan till individuella mästerskap till 
kommittémedlemmarna för granskning.   

 
5. Nationellt 

a. En diskussion påbörjades angående etik och hur frågor diskuteras i sociala medier. 
Kommittémedlemmar är representanter för Svenska Ridsportförbundet och bör beakta 
detta innan uttalanden görs. Dessutom bör en god ton bibehållas. Kommittén bör sköta 
sin kommunikation mellan varandra i mail istället för Facebook. Kommittens slutna 
facebookgrupps medlemslista bör revideras. Beslutades att Sandra ber administratör 
Robert att uppdatera medlemslistan. 

b. Falsterbo Horse Show: Theresa Hogart har pratat med Danmarks juniorer som har 
möjlighet att göra en uppvisning tillsammans med svenska U17-landslaget. Seniorerna 
gör en uppvisning på invigningen. Beslutas att Theresa bjuder in lag och sköter 
kommunikationen med Falsterbo Horse Show.  

c. Mental träning: Beslutades att Elin bokar ett tillfälle med Anna Bäckman för 
landslagsryttarna. Om detta faller väl ut kan beslut tas om fortsättning under 
vintersäsongen 16/17 

d. Det är viktigt att kommunikationen mellan klubbrepresentant och övriga föreningen 
fungerar bra så att all information når utövarna.  
 

6. TR 
a. Av Svenska Ridsportförbundet föreslagna ändringar ligger på www.ridsport.se. Dessa 

ändringar är SvRFs förslag som delvis baseras på vad gymkhanakommittén föreslagit. 
Beslutades att klubbrepresentanterna ska uppmana sina klubbmedlemmar att 
kommentera ändringarna på www.ridsport.se, där finns en länk där alla får tycka till. 
 

7. Marknadsföring 
a. Inga ärenden att ta upp på detta möte.  

 

http://www.ridsport.se/
http://www.ridsport.se/


8. Ekonomi 
a. Lena var inte på plats så rapport om budgetutfall flyttas till nästa möte.  
b. Jan-Erik har fortfarande inte fått svar angående vagn till startkit. 
c. Äskande av 15.000 kr för landslagskläder. Inga ytterligare resurser kommer att ges från 

SvRF till landslagskläder. 
 

9. Administration 
a. Vid kommunikation inom kommittén via mail så ska svar ske innan deadline. Beslutades 

att om svar inte erhålles innan deadline får de som svarat besluta.   
 

10. Övriga punkter 
a. Beslutades att en grupp kommer tillsättas med en representant från varje klubb för att 

diskutera tävlingsregler, bl a för Agria Cup 2017. 
b. Eslöv har familjedag 18 september för 2-300 personer och vill ha en uppvisning. Agneta 

tar reda på mer och sedan går frågan till något av ungdomslandslagen.  
c. Det finns behov av linjedomarkurs. Malou kan hålla en kurs på Valsäng. Valsäng bokar 

med Malou och bjuder sedan in övriga klubbar.  
 

11. Nästa möte 
a. Den 14 juni kl 18.30 på Partille Ridklubb 
b. På agendan bland annat TR-ändringar, veterinärfrågan samt övriga som bordlagts från 

detta möte. 
 
Vid protokollet      Justerare 
 
 
____________________    ________________________ 
Jonna Nygren      Ann-Sofie Jonasson   


