
Mötesprotokoll för SvRFs Gymkhanakommittés möte 

den 12 januari 2016 på Clarebergs RK 

 

Närvarande:  Agneta Kindholm 
  Gunilla Adolfsson 
  Eva-Lena Olsson Ekeroth 

Christer Wik 
Jonna Nygren 
Ann-Sofie Jonasson 
Jan-Erik Hogart 
Frida Schelander 
Elin Schelander 
Malou Wickberg 
Magnus Nilsson 

  Lena Persson   

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 och tävlingstermin 

a. Avstämning Spetsgruppen inkl. målsättning per lag.  

i. U12 – En spetsgrupp kommer träna ihop och delta i uppvisningar och tävlingar. 

Laget deltar inte i EM i år.  

ii. U17 – Förslag på målsättning diskuterades och kommer att diskuteras vidare 

med respektive landslagstränare. Laget är nytt och orutinerat då ingen ryttare 

tidigare tävlat lagmästerskap.   

iii. Öppen – Förslag på målsättning är en placering bättre än 2014 (då man senast 

tävlade både EM och VM på egna hästar), dvs topp 5 i EM och topp 6 i VM. När 

laget är uttaget diskuteras målsättningen igen tillsammans med 

landslagstränaren.   

Beslut fattades att Frida Schelander kontaktar förbundet angående om det finns 

möjlighet att använda en mental tränare till landslagstrupperna. 

 

b. Maneger för uttagningshelgerna  

30-31 jan   Lö LERK Sö Alleby 

20-21 feb  Lö Hålta, Sö ej fastställt, förslag är Strömma /Mark/GFRK/Alleby. 

Tränarna har som önskemål att söndagen den 21 feb var på en bana där alla 

seniorer får plats samtidigt. 



Hemmaklubben bistår med minst två banpersonal, material enligt lista från 

tränare samt fika till tränare.  Schema görs av Ann-Sofie Jonasson. 

U12 deltar inte 20-21 feb (då flera ryttare är bortresta på sportlovet) utan tränar 

flera egna tillfällen under våren istället. Laget kommer överens om datum och 

bokar tillsammans med sin landslagstränare bana för träning.  

 

c. Tävlingstermin 2016; fastställa arrangörer, komplettering med ytterligare tävlingar 

Agria cup omgång 1  24 april Alingsås RS 

Agria Cup omgång 2 8 maj Lilla Edets RK 

Agria Cup omgång 3 22 maj Valsängs RF 

SM Individuellt 27-28 augusti Hålta 

SM Lag 10-11 sept  Alleby RK? 
Gunilla 
konfirmerar 
nästa möte 

SM Par & Nordiska Par 24-25 september Lilla Edets RK 

Nissecupen 11-12 juni Alleby 

Nordic Summer Challenge 28-29 maj Norge 

Nordiska Par krockar ofta med mästerskap i övriga nordiska länder. För att minimera 

krockar mellan ländernas tävlingar och Nordiska Mästerskap önskas ett möte med 

representanter för Norge och Danmark för att diskutera 2017 års tävlingstermin. 

Beslutades att Gunilla bokar ett möte med representanter för NOR och DEN under Nisse 

Cup i juni 2016. 

 

3. Internationellt 

a. Membership criteria – Fylldes i under mötet. Frida sammanställer, översätter, skickar ut 

för genomläsning till kommittén och skickar sedan in. Eva-Lena skickar mallen till Frida.  

b. Anmälan till Par VM – Anmälda till kommittén är: U17 Amanda Hogart och Amanda 

Bryngelsson, U14 Isabella Hogart och Ebba Ardbring, Öppna Julia Call och Caroline 

Claesson, samt Elin Schelander och Eva Persson. Beslut fattades att alla som hittills 

anmält intresse till kommittén är välkomna att åka. 

 

4. Nationellt 

a. Tävlingskonferens 16-17 januari, Gunilla och Agneta åker.  

b. Linjedomarkurs i samband med GHS. Beslutades att Gunilla bokar Peter Dale eller Clive 

Jones för linjedomarkurs veckan innan GHS.  

c. Förslag att även skapa en domarutbildning då det behövs fler nationella domare och det 

finns intresserade aspiranter. Beslutades att Gunilla försöker boka en domarutbildning 

under GHS-veckan.  

 

5. Inventering av klubbar och spridning av sporten 

a. Sandra och Eva-Lena har inventerat antal ryttare hos våra klubbar, under  2015 fanns 

120 aktiva ryttare.  



b. Ann-Sofie har påbörjat en inventering av ryttare i andra klubbar. Genom distrikten har 

Ann-Sofie mailat alla klubbar i Västergötland och Bohuslän. Hittills har ett positivt svar 

inkommit från Hjo. I Halland finns en grupp in Halmstad som börjat träna gymkhana. 

Beslutades att Ann-Sofie och Jonna skriver ihop en status och ber de närmaste distrikten 

lägga ut den på sina facebooksidor.  

c. Riktlinjer för clinics, träningar etc hos andra klubbar. Information finns på gymkhana.nu 

om hur intresserade kan komma i kontakt med tränare. Diskuterades att sammanställa 

riktlinjer för upplägg och avgift. 

d. Lätta klasser diskuterades, hur tävlingarna ska göras tillgängliga och intressanta för fler 

nya ryttare. Ett förslag är att dela klasserna i ålder och kunskap istället för att lotta olika 

heat. Ytterligare förslag tas gärna emot.  Beslutades att arrangörer av lätta klasser ska 

uppmuntras att dela klasserna efter ålder och kunskap istället för att lotta heat.  

 

6. Ekonomi 

a. Utfall Budget. 2015 års medel är förbrukade.  

b. Uppföljning startkit. Kit är beställt.  

c. Äskande av 15.000 kr för landslagskläder.  Beslutades att Lena äskar pengar till 

landslagskläder.  

 

7. Arbetsuppgifter och datalagring 

a. Framtagning av protokoll mall. Jonna har tagit fram mall. Beslutades att Jonna går 

igenom mallen med Ann-Sofie. 

b. Lagring av data och dokument i upplagd struktur, status. – Problem när för många loggar 

in på google drive. Agneta har diskuterat annan lösning med Ridsportförbundet.  

c. Säkring av bemanning på mötena. Flera förslag diskuterades, telefonmöten, stormöten 

var tredje månad och mindre möten övriga månader. Alla intresserade är välkomna på 

kommittémötena men bara en representant per klubb har rösträtt enligt gällande regler. 

Beslutades att Fridaska bjuda in till kommittémöten samt lägga ut protokollen i 

facebookgruppen för att sprida informationen till fler.  

d. Ansvarig hemsida och uppdatering av densamma – Beslutades att Christer Wik ansvarar 

för att uppdatera hemsidan. Christer tar kontakt med Younes för överlämning.  

e. Kommittésammansättningen behöver skickas in till SvRF för att läggas på förbundets 

Hemsida. Beslutades att Agneta skickar ut informationen till kommittén och Elin skickar 

in till Ridsportförbundet.  

 

8. Övriga punkter 

a. För att synas mer så bör alla gymkhanatävlingar in i Tävlingsdatabasen, tdb. 

Propositionen kan ännu inte läggas in i tdb, men datumet kan läggs in i tävlingsterminen. 

Beslutades att uppmana alla arrangörer att lägga in sina tävlingar i tdb.  

b. Malou informerade om nya tillägg i tävlingsreglementet – Exempelvis kommer från och 

med 1 jan 2017 ett ekipage där hästen blöder någonstans på att kroppen bli avstängt. 

Samma gäller om hästen har märke efter spö, sporrar och skänklar.  



 

9. Nästa möte 

a. Tid och plats, samt möteskalender 2016. Nästa möte är tisdagen den 9 februari 18.30 på 

Clarebergs RK.  Övriga möten under året sker andra tisdagen i månaden kl 18.30-20.30. 

b. Agenda 

i. Internationella möten 

ii. Linjedomarkurs 

iii. Plats för sista landslagsuttagningen 

iv. Fler anmälningar till par-VM 

v. Spridningen av sporten 

 

Vid protokollet      Justerare 

 

 

____________________    ________________________  

Jonna Nygren      Ann-Sofie Jonsson 


