
Mötesprotokoll kommittémöte 2016-02-09 kl. 18.30 på CRK 
 

1. Mötets öppnande; 5 min 
- godkännande av förra mötets protokoll 
- val av sekreterare & justerare 

Anteckningar kommittémöte 9 Februari 
 
Närvarande: Ann-Sofie Jonasson, Frida Schelander, Gunilla Adolfsson, Jan-Eric Hogart, Sandra 
Persson, Elin Schelander, Nathalie Borgen, Cissi Adolfsson, Andreas Nelin, Nathalie Rosvall, Magnus 
Nilsson, Amanda Josefsson 

             Elin Schelander valdes till sekreterare, Ann-Sofie Jonasson till justerare. 

 

2. Landslag; 20 min 
a) Spetsgruppen; - närvaro & plats sista tillfället 20-21 feb 
                               - U17 VM ?? 
                               - U12 tillfällen & plats 
                               - extra öppna träningar ?? 

 Spetsgruppen, sista tillfället ändras från Marks RK till Strömma istället bättre bredd på manege. 

U17 VM kommer Sverige inte åka på pga tidsbrist 

U12 tillfällen får Eva-Lena återkomma med. 

Extra öppna träningar i mån om tid och intresse av landslagstränarna. Isåfall lägga ut 

intresseanmälan på nätet. 

 

b) Mental tränare – Elin 

Förfrågan om mental träning som SvRF kan hjälpa till att rekommendera ev samköra med övriga 

ridsportgrenar. Elin inväntar svar. Dock måste kostnader för detta rymmas inom respektive grens 

budget, finns ingen central pott hos SvRF. 

 

3. Tävling & tävlingstermin; 15 min 
a) Komplettering Tävlingstermin 2016; fastställa arrangörer (Agria cup, SM etc.) samt 
ytterligare tävlingar– alla tar med förslag 
b) Nytt datum Agria cup del 1 (10 isf 24 april)? – Frida 
c) Alingsås klubb – Elin 
d) Klasser och upplägg för att locka så många som möjligt – Frida 

A. Kompletterande av tävlingstermin där förslag från klubbar lades fram, får samköras och läggas in i 

kalendern. 

B. Förslag på nytt datum för första omgången av Agria Cup, tidigare 24/4 och nu 10/4. Lilla Edet 

ridklubb såg en ev clash med övriga tävlingar för ridskolans ponnyer. Sandra P återkommer inom en 

vecka om svar. Elin kollar med Partille RK om det är möjligt att byta datum. 

C. Förra årets lagmedlemmar för Alingsås RS byter till Partille RK. 

D. Frida ville ha förslag på grenar som passar för lätta klasser (U14). Några grenar gavs på förslag. 

Om man är under 14 år men vill gå upp en nivå och tävla mot under 17 år är det valfritt. U14 skall ses 



som en grupp ungdomar eller barn i början av sin karriär. Ingen licens kommer att krävas på lätta 

tävlingar däremot vaccinationsintyg skall uppvisas på tävlingsplatsen. 

 

4. Internationellt; 15 min 
a) Anmälan Par VM; ”sanitets check kommittén”. Vilka anmälningar har vi? - alla 
b) Anmälan Individuella EM; regler och ”sanitets check” – Gunilla /alla 
c) Riktlinjer för individuella mästerskap – Elin 

A. Inga ytterligare anmälningar till par-VM , genomgång av befintliga anmälningar. Inget att tillägga. 

B. Anmälan till individuella EM, så länge det inte är begränsning på antal anmälningar så får vem som 

helst anmäla. Kommittén står fast vid att följa styrdokumentet som tillåter start i antingen bara lag 

eller individuellt, inte båda.  

C. Elin tar fram ett förslag på dokument hur riktlinjer för anmälan till individuella och par mästerskap 

skall se ut. 

 

5. Nationellt; 15 min 
a) Internationella möten -  
b) Linjedomarkurs och domar kurs i samband med GHS – Gunilla 
c) Reflektion från Tävlingskonferensen – Agneta / Gunilla (se utmailat material) 

A. Gunilla redovisade vad som sagts på internationella möten och om bla nya regler. 

B. Det kommer anordnas linjedomar och domarkurs ute på Alleby under GHS-tävlingarna. Peter Dale 

finns på plats och håller i kursen. Om det är första gången någon går linjedomarkursen vill Gunilla att 

man först anmäler till henne. 

C. Gunilla gjorde en snabb redogörelse för tävlingskonferensen. Agnetha återkommer med mer info 

vid nästa möte. 

 

6. TR; 10 min 
a) Status – Malou 
b) Önskade ändringar – alla 

        A. Malou ej närvarande. 

B. Inget att tillägga. 

 

7. Marknadsföring; 20 min 
a) Riktlinjer för clinics, träningar etc hos nya klubbar (upplägg & utgifter)– Frida 
b) Hemsidan - Christer 
c) Aktiviteter & uppgifter för marknadsgruppen – alla 
d) Bättre information till klubbar - Frida 
e) Falsterbo – Frida 

A. Om klubbar söder ut är intresserade av att få hjälp med uppstart med gymkhana, kan danskarna då 

vara behjälpliga? Och om det finns intresse norr ut kan man ta hjälp av Norge? 



B. Hemsidan vill vi göra om, hur skall den se ut? Förslag emottages gärna. Christer W gått kurser och 

är ansvarig. 

C. Frida ville ha hjälp med marknadsföringen av fler människor. Cissi A, Nathalie R, Amanda J kan 

tänka sig att hjälpa till. Frida anordnar ett fora för detta. 

Försök att få till en plats på Svenska mässan önskvärd och skall undersökas av Gunilla. 

D. Frida vill ha ett regelbundet flöde av information till klubbarna runtom i distriktet vad som händer 

i gymkhana-världen. Mail-listor finns att få tag i. Vad för information skall vi förmedla? Hur ofta? Av 

vem?  

E. Seniorerna skall vara kvar som ordinarie inslag, undersöka möjligheten att få med juniorer. Annan 

dag eller annan plats? Frida undersöker möjligheterna. 

 

8. Ekonomi; 15 min 
a) Utfall budget – Lena 
b) Uppföljning startkitt – Lena/Ann-Sofie 
c) Äskande av 15 000 kr för landslagskläder – Lena 
d) Ersättning landslagstränare, info – Agneta 

A. Lena P ej på plats. Utfallet på budgeten såg ut att återstå 154 kr på men fattas ev uppgifter på 

anläggningsavgifter. Får tas en ny omgång. 

B. Pengarna för startkitten har kommit, skall bara beställas. 

C. Äskande av landslagskläder har Lena ännu ej fått svar. 

D. Ersättning landslagstränare får Agnetha ta vid nästa kommittémöte. 

 

9. Administration; 10 min 
a) Lagring av data och dokument i upplagd struktur; status – alla 
b) Kommittébemanning på SvRF’s hemsida –Elin 

 A. Nya lagringsrutiner testas och utvärderas av Ann-Sofie och Agnetha. 

B. Elin skall göra uppdatering av kommittébemanningen på SvRF’s hemsida och skicka in. 

 

10. Övriga punkter; 5 min 
a) varje punkt får max ta 2 min (annars in på agendan) 

Övrigt: 

Hans Hults nya hemsida (www.risby.se) uppskattas. Förslag på att filmer där ekipaget utför grenar 

skall gå långsamt för bättre pedagogik.  

Propositionsmall i TDB, hur skall en sådan mall se ut? Gunilla och Ann-Sofie  tittar på detta. 

 



11. Nästa möte 
a) Tid & plats  
b) Punkter till nästa möte 

Tisdag 8 mars Kl.18:30 Clareberg 

- Flytt tävlingsdatum 10 April Partille RK 
- Bekräfta linjedomarkurs tid, plats, inbjudan 
- Rapport tävl.konferens 

 

 

 

 

  
 


