
Mötesprotokoll för SvRFs Gymkhanakommittés möte 

Den 7 mars 2016 på Clarebergs RK 

 

Närvarande:  Agneta Kindholm 
  Gunilla Adolfsson 
  Nathalie Borgen 

Christer Wik 
Jonna Nygren 
Ann-Sofie Jonasson 
Malou Wickberg 
Magnus Nilsson 
Hans Hult 

  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 Jonsson. 

 

2. Landslag 

a. Spetsgruppen, summering av uttagningarna  

Träningarna var bra men fördelningen av arbetet behöver planeras bättre då 

träningen är på en anläggning utan material mm. Planeringen med tider har 

fungerat bra. Landslagstränarna Steven och Andy var nöjda. Lagen är uttagna 

och kommunicerades på plats. De som ville ha feedback efter uttagningen har 

fått det.  

b. Anmälan av tre lag & fördelning av SvRF pengar 

i. Elin och Lena har anmält respektive betalat EM och VM. Beslutades att laget 

själva bestämmer om de vill ha anmälan med eller utan måltider för VM, 

bidraget per lag är samma för båda alternativen.  

ii. Fördelning av pengar från SvRF: 20.000 till laget som rider VM, 10.000 per lag 

(juniorer och öppna) till lagen i EM.  

Hela startavgifterna betalas av SvRF. Resterande del av avgiften betalas av 

ryttarna i respektive lag. 

c. Val av kontaktperson/lagledare per lag 

Hans Hult föreslås för juniorerna. Agneta hör av sig till seniorerna för att få 

förslag. 

d. U12 träningsdatum 



Träningen skulle varit den 6 mars men då Lilla Edet har kvarka så det är 

framflyttat till obestämt datum.  

 

3. Tävling och tävlingstermin 

a. Komplettering Tävlingstermin 2016; fastställa arrangörer (Agria cup, SM etc.) samt 

ytterligare tävlingar 

Agria cup omgång 1  24 april Partille RK 

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 

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

Nissecupen 11-12 juni Alleby 

Nordic Summer Challenge 28-29 maj Norge 

 

b. Agria Cup nytt datum? 10 eller 24 april 

Beslut att kvarstå den 24 april. Beslutades att Frida lägger ut på Facebook att 

tävlingen inte flyttas. 

 

4. Internationellt 

a. Riktlinjer för individuella mästerskap 

Beslutades att då Sverige har begränsat antal platser så går de till medaljörerna i 

respektive SM (par respektive individuellt). Elin har påbörjat ett dokument med 

riktlinjer. Dessa ska förtydligas och publiceras på hemsidan. Då antalet platser inte 

är begränsat skall riktlinjerna i dokumentet följas. 

b. Information internationellt, regler mm 

Inga nya internationella regler sedan förra mötet. Beslutades att Christer 

publicerar länken till regeländringar på hemsidan.  

c. Nya proportionalitetsregler; hur tolka och applicera dem 

Mail har inkommit från Theresa Hogart med en fråga om hur de nya 

proportionalitetsreglerna ska användas i Sverige, på svenska tävlingar och 

landslagsuttagningar.  Beslutades att frågan ska diskuteras med Peter Dale när han 

kommer hit i slutet av mars, då det finns oklarheter i hur reglerna ska tolkas (typ 

av ponny t ex). 

Beslutades att inte lägga in de internationella proportionalitetsreglerna i TR utan 

använda dem som referens.  

 

5. Nationellt 

a. Linjedomarkurs och domarkurs i samband med GHS, konfirmera upplägg 

Onsdagen under vecka 12 kommer det vara en kurs för befintliga domare/starter 

och linjedomare.  Dagen före håller Gunilla kurs för nya linjedomare.  Inbjudan 

kommer på hemsidan och Facebook snarast. 



b. Kort reflektion från Tävlingskonferensen 

Många diskussioner rörde barns tävlande, ranking etc. Övriga ridsportgrenar har 

en barn- och ungdomsansvarig som håller i aktiviteter som inte är tävling, behöver 

vi det? Vi behöver en utbildningsansvarig som håller ihop utbildningar för 

linjedomare och domare. Kan man ha miniclinics på tävlingarna?  

c. Ordförandemöte 14/3 SvRF  

Malou representerar gymkhanan på ordförandemötet.  

 

6. TR 

a. Status 

i. Malou informerade om ändringar i TRI Allmänna Bestämmelser.  

ii. Från 1 jan 2017 kommer det bli obligatoriskt att använda TDB för anmälan till 

alla tävlingar i Sverige. Detta kommer gälla gymkhana först då TDB är anpassat 

till gymkhana.  

iii. Från och med 1 januari 2017 kommer eventuellt bara ryttare upp till 13 få tävla 

B-ponny. Beslutades att Malou kontrollerar om detta även kommer gälla för 

gymkhana. 

iv. Mallen för SM-reglerna är inte likadan för gymkhana som för de övriga 

ridsportgrenarna. Beslutades att Malou skickar dem till SvRFs Tävlingssektion 

igen.  

 

b. Önskade ändringar i TR VIII för 2017 

i. Beslutades att byta från gymkhana till Mounted Games i TR och att grenarna ska 

heta de engelska originalnamnen även i svenska TR. Malou skriver ett förslag och 

presenterar på nästa möte.  

ii. Klubblag kommer i SM inte få låna ryttare från annan klubb, för att likrikta med 

övriga grenar. Par får mixas mellan klubbar. I övriga lagtävlingar kan kommittén 

besluta att lån får ske.  

iii. Beslutades att föreslå att reglerna för betsling i dressyr-TR ska gälla för 

gymkhana istället för nuvarande regler där bett godkända för ponnyhoppning är 

godkända för gymkhana.  Kommittén föreslog också att Sverige ska försöka 

närma sig internationella TR vad gäller godkända bett. 

iv. Mom 806 ang utrustning kommer förtydligas. 

v. Beslutades att lägga till grenarna Bottle Swap och Bottle Change. 

vi. Beslutades att föreslå att Mom 832 om sportsligt uppträdande inte endast ska 

gälla uppträdandet mot medtävlare utan även mot hästen och andra.  

vii. Beslutades att alla kontrollerar grenarna så att allt stämmer. 

viii. Beslutades att man i Sverige inte får tävla gymkhana på hingst.  

 

7. Marknadsföring 



a. Riktlinjer för clinics, träningar etc hos nya klubbar (utlägg och utgifter) 

Frida har skrivit ett förslag som läggs ut på hemsidan. 

b. Hemsidan 

Robert har tagit fram ett nytt förslag på ny struktur på hemsidan. Robert, 

Christer och Frida tar fram en ny hemsida. Ett förslag visas för kommittén innan 

den sätts i bruk. Christer håller igång den gamla hemsidan tills vidare.  

c. Aktiviteter och uppgifter för marknadsgruppen 

i. Gymkhanasidan på SVRFs hemsida behöver fyllas med information. 

ii. Cissi Adolfsson, Nathalie Roswall och Amanda Josefsson förstärker 

marknadsgruppen. 

iii. Falsterbo 2016 – Frida efterfrågar någon som organiserar en uppvisning med 

juniorer.  Beslutar att Agneta hör med familjerna Hogart och Bryngelsson om de 

kan organisera att U17 landslaget deltar och ordnar lämpliga motståndare.  

d. Plats på Svenska Mässan 

Ingen ny information. Gunilla ser om det finns plats. 

e. Officiell IMGAS app 

Hans Hult ingår i en internationell grupp som skapar en ny officiell IMGAS-app, 

hemsida etc 

 

8. Ekonomi 

a. Utfall budget 

Spetsgruppsträningarna gick inte ihop ekonomiskt, övriga medel tas från annat 

konto.  

b. Uppföljning startkit 

Förslag att nya materialet istället blir tävlingsmaterial för utlåning så kan 

klubbarna donera material till startkit. Jan-Erik Hogart letar efter täckt släpkärra 

att förvara det nya materialet på.  

c. Äskande av 15.000 kr för landslagskläder 

Lena har inte fått svar från SvRF. 

d. Ersättning landslagstränare, info 

i. Riktlinjerna för ersättning till landslagstränare ses över. Agneta mailar ut dem 

inför nästa möte. 

ii. Kläder behöver beställas av någon lagansvarig. Beslutades att landlagstränarna 

ansvarar för att utse någon ansvarig.  

iii. De individuella ryttarna i EM och VM får lov att rida i landlagskläder men får 

inget bidrag.  

iv. Landslagsledarna får en jacka och två pikéer.  

 

9. Administration 

a. Lagring av data och dokument i upplagd struktur, status 

Agneta och Ann-Sofie arbetar vidare på strukturen.  

b. Kommittébemanning på SvRF:s hemsida 



Beslutades att Elin lägger till kommittémedlemmarna på SvRFs hemsida. 

10. Övriga punkter 

Gunilla informerade om distriktets tävlingsmöte den 17 mars.  

 

11. Nästa möte 

a. Tid och plats  

Tisdag den 12 april 18.30 

b. Agenda 

i. Förslag på TR-ändringar 

ii. Riktlinjer för mästerskap individuellt och par. 

iii. Landslagskläder 

iv. Linjedomarkursen 

v. Uppföljning efter diskussionen med Peter Dale angående 

proportionalitetsregeln.  

 

Vid protokollet      Justerare 

 

 

____________________    ________________________  

Jonna Nygren      Ann-Sofie Jonasson 


