
Mötesprotokoll för SvRFs gymkhanakommittés möte 
den 23 augusti 2016 på Alleby Ridklubb. 

 
Närvarande:  Agneta Kindholm 

Christer Wik 
Ann-Sofie Jonasson 
Jonna Nygren 
Jan-Erik Hogart 
Theresa Hogart 
Gunilla Adolfsson 
Julia Call 
Rickard Holst 
Sandra Persson 
Linn Ohlander 
Anki Wuelfinger 
Elin Schelander 
Malou Wickberg 
Eva-Lena Ekroth 

 

1. Mötets öppnande 
a. Ordförande förklarade mötet öppnat. 
b. Föregående mötes protokoll godkändes. 
c. Till sekreterare valdes Jonna Nygren och till justerare valdes Sandra Persson. 

 
2. Landslag  

a. Punkt angående eventuell påföljd då uttagen landslagsryttare tackar nej. Det är olyckligt 
för laget när så sker och i övriga ridsportgrenar så finns det i åtanke vid nästa års 
uttagning men ingen formell påföljd ges.  Beslutades att följa övriga grenar. 

b. I juni hölls en session med mental träning för landslagen. Kursen fick mycket bra 
feedback från ryttarna. Beslutades att Elin tar kontaktar ett par olika mentala tränare för 
att ta fram förslag på en fortsättning för landslaget och eventuellt även för andra ryttare.  

c. Förslag på att utöka med även foder, kostrådgivning etc i framtiden. Som första steg 
bjuder Gunilla in när Alleby ska ha föreläsning med en agronom. Elin tar fram förslag på 
andra aktiviteter för ökad kunskap.  
 

3. Tävling och tävlingstermin  
a. Tävlingsrapport ska skrivas för årets tävlingar. Beslutades att Christer skapar en dropbox 

för lagring av dokument då dagens google drive inte fungerar tillfredsställande. 
b. Checklista för tävlingsarrangör finns på den gamla hemsidan.Beslutades att Gunilla 

uppdaterar mallen till nästa möte.  



c. Tävlingstermin 2017. Under nästa år är förslagen:  Individuellt, Lag smat Par-SM under 
hösten, en annan lagtävling innan Lag-SM, en individuell tävling under våren och en 
lagcup av något slag på våren. Dessutom Nissecup på våren och några lätta individuella 
endagstävlingar.  Det finns också önskemål om fler partävlingar. Beslutades att Gunilla 
gör ett förslag på datum  till nästa möte samtkontaktar Norge och Danmark för 
samordning av tävlingstermin.  

d. De internationella grenreglerna uppdateras löpande under året. Beslutades att Sverige 
följer dessa regler löpande. För att alla ska få tillgång till uppdateringar lägger Christer 
länken till beslutade ändringar på hemsidan. Beslutades även att Ann-Sofie uppdaterar 
propositionsmallen med information att internationella grenregler gäller och länk till 
beslutade ändringar.  

e. Beslutades att Hedvig Nygren får dispens att starta Lag-SM och Par-SM.  
 

4. Internationellt 
a. Riktlinjer för individuella mästerskap. Elin skriver förslag och mailar ut innan nästa möte.  

 
5. Nationellt 

a. Kommittens höstplanering. 
i.  Inför 2017 ska inval av ordförande, grenledare, ekonomi, marknadsansvarig till 

kommitten ske. Förslag tas fram av respektive föreningsrepresentant till mötet i 
oktober, förslag måste vara förankrade med personen ifråga. 
Kommittemedlemmar väljs i november. 

ii. Beslutades att Ann-Sofie skickar ut en krt enkät till landslagsryttarna för 
utvärdering av säsongen och att svar ska ges innan nästa möte. 

iii. Beslutades att Julia kontaktar Steven och Andy för att få landslagstränarrapport, 
en summering av tävlingarna med landslaget.  

iv. Föreslogs att landslagstränare ska väljas på två år istället för ett år. Punkten 
diskuteras på nästa möte. 

v. Tävlingstermin ska vara klar på oktobermötet.  
vi. Beslutades att tävlingsrapporter gås igenom under novembermötet.  

vii. Internationellt möte hålls i november i Belgien. Punkter som Gunilla ska 
förmedla där bör föreslås på mötet i september för att hinna beredas.  
 

6. TR 
a. Genomgång av ändringar i TR  

i. 803.4: Tas bort (Tröjor eller jackor med luvor blir alltså tillåtna). 
ii. 806.4: Utlösningsbar Standing/fast martingal är tillåtet. Ta bort punkt 6-8 och att 

all övrig utrustning inte är tillåten.  
iii. 807.3 och 4: Ändras till fyra ekipage istället för tre kvarvarande.  
iv. 807.3 ta bort ”eller par” 
v. Övriga moment gås igenom av Gunilla och Malou onsdag 24 augusti, sedan 

skickas resultatet ut till kommitten för granskning och godkännande. 



 
7. Marknadsföring 

a. Innehåll på nya hemsidan diskuterades. Arbetet fortsätter med förflyttning av 
information från gamla till nya hemsidan.  

b. Mail med förfrågningar om träning och uppvisningar från formuläret på hemsidan går till 
Agneta och Robert.   

 
8. Ekonomi 

a. Gällande budget för 2017 ser situationen bra ut. Halva anmälningsavgiften från VM har 
betalats tillbaka.  

b. Ingen ny information i frågan om vagn till startkit.  
 

9. Administration 
a. Inga punkter. 

 
10. Övriga punkter 

a. Beslutades att använda Mounted Games iställer för Gymkhana. I TR ändras namnet på 
alla ställen det förekommer, dessutom ska kommittén refereras till som Mounted Games 
kommitten istället för Gymkhanakommitten. Beslutades att Malou kontaktar SvRF för 
namnbyte på hemsida och i övriga sammanhang hos SvRF. 

 
11. Nästa möte 

a. Den 13 september på Alleby Ridklubb kl 18.30. 
b. Punkter till nästa möte 

i. TR 
ii. Kandidater till kommitten 

iii. Styrdokument revision 
iv. Öppna punkter från detta protokoll 
v. Checklista för tävlingsarrangör 

vi. Föslag på tävlingstermin 
vii. Landslagstränare 

 
Vid protokollet      Justerare 
 
 
____________________    ________________________ 
Jonna Nygren      Sandra Persson   


