
Mötesprotokoll för SvRFs gymkhanakommittés möte 
den 8 november 2016 på Billdals Ridklubb. 

 
Närvarande:  Agneta Kindholm  Christer Wik 

Ann-Sofie Jonasson  Jonna Nygren 
Jan-Erik Hogart   Theresa Hogart 
Sandra Persson   Elin Schelander 
Malou Wickberg  Magnus Nilsson 
Julia Call 
 

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

 
2. Landslag  

a. Ann-Sofie har gjort ett förslag på styrdokument för upplägg för spetsgrupperna, detta 
förslag godkändes. Datum för uttagningar fastställs när tränare utsetts.  

b. Landslagstränare 
i. För U12/14 valdes Linn Wing som landslagstränare. 

ii. Juniorer och öppen klass: Tre föreningar röstade slutet. Rösterna tas omhand i 
slutet kuvert av Ann-Sofie och övriga föreningar röstar per mail till Ann-Sofie  
senast tisdag 15 november.  

c. Information om anmälan till spetstrupp läggs ut på hemsidan direkt när landslagstränare 
är valda. Anmälan sker till Ann-Sofie. 

d. Planering krävs för platser och material till uttagningarna. Frågan bordläggs till nästa 
möte. 
 

3. Tävling och tävlingstermin  
a. Magnus har kompletterat checklistan för tävlingsarrangörer med hur banan ska byggas, 

checklistan är utskickad till alla kommitténs medlemmar. Beslutades att 
kommittémedlemmarna har en vecka på sig att korrekturläsa och sedan läggs 
checklistan ut på hemsidan.   

b. Linjedomar och domarutbldning är föreslagen i samband med GHS. Gunilla är inte 
närvarande så Agneta mailar henne och frågar.  

c. Förslag till tävlingstermin 2017 
i. Det blir ingen lagserie under våren 2017 utan enskilda lagtävlingar. 

ii. Endagars lagtävlingar på våren 2 april, 17 april och 14 maj.  
iii. Individuella/Par 16-17 april och 29 april-1 maj, en eller två dagar, arrangören 

väljer.  
iv. Par-SM 1-2 juli. 



v. Individuella SM 23-24 september. Arrangör är Hålta.  
vi. Lag-SM 30 sept/1 okt. 

d. Regler för vårens tävlingar 2017 
i. Theresa mfl i regelgruppen skapar förslag på alternativa upplägg för endags 

lagtävlingar.  
 

4. Internationellt 
a. Inga punkter 

 
5. Nationellt 

a. Val av kandidater till kommittén 
i. Ordförande: Elin Schelander, 2 år. 

ii. Grenledare: Elin Schelander, 2 år. 
iii. Ekonomiansvarig: Lena Persson, 2 år. 
iv. Marknadsansvariga: Christer, Theresa, 2 år. 

b. Inventering av antal ryttare 2016 att jämföras med 2015 
i. Endast Valsäng och Lilla Edet har lämnat in uppgifter. Beslutades att övriga 

föreningar mailar uppgifter till Sandra inför nästa möte, så att det kan 
presenteras på nästa möte.  

c. Rapport från clinic i Kungsör. Clinicen var uppskattad och Eva har startat träningsgrupper 
grupper varje vecka med totalt 15 anmälda ryttare.  

d. Verksamhetsplan 2017  
i. Verksamhetsplan för grenkommittén skapas av Jonna och Christer. Skickas ut  

två veckor innan nästa möte. 
ii. Verksamhetsplan för landslag skapas av Agneta. Skickas ut  två veckor innan 

nästa möte. 
iii. Verksamhetsberättelse för 2016 skrivs av Elin Schelander. Skickas ut  två veckor 

innan nästa möte. 
e. Beslutades att Andreas Nelin tar fram förslag för Kick off 2017 till nästa möte.  

 
6. TR 

a. SvRF har ännu inte lämnat respons på förslag om ändringar i TR 2017.  
b. Under mötet föreslogs att lägga in godkända upplägg för endags lagtävlingar, samt max 

antal grenar per ponny och dag i TR 2019.  
 

7. Marknadsföring 
a. SvRF har godkänt namnbytet från Gymkhana till Mounted Games. Beslutades att Robert 

skriver en kommuniké som kan läggas ut hos SvRF och på www.mounted-games.se 
b. Beslutsloggen på hemsidan är senast uppdaterad i maj 2013. Beslutades att Julia pratar 

med Hans om uppdatering.  
c. Isabelle Knutsson är intresserad av att delta i marknadsföringsgruppen. Beslutades att 

Elin ber Isabelle kontakta Christer och Theresa. 



 
8. Ekonomi 

a. Lena har gjort ett budgetförslag för 2017. Beslutades att öka äskandet för landslag från 
2016 då VM går i Sydafrika vilket gör tävlingarna dyrare. Dessutom äskas ca 2500 kr för 
en projektor för att underlätta arbetet i kommittén. Beslutades att Ann-Sofie informerar 
Lena så att budgeten kan uppdateras.  

b. Beslutades att Ann-Sofie tar fram ett förslag på vilket material som behövs för ett Lag-
SM, sedan prioriterar kommitten vad som kan köpas in.  

 
9. Administration 

a. Inga punkter. 
 

10. Övriga punkter 
a. Nordhalland har 16 elever igång som börjat träna i höst. Planerar att börja tävla i vår.  
b. Lilla Edet hade i oktober en tävling kombinerad dressyr och Mounted Games som var 

mycket uppskattad.  
c. Elin har fått ett nytt förslag om mental träning. Två tillfällen och priset är 200 kr per 

tillfälle. Beslutades att Elin kontaktar Anna Bäckman och ber henne föreslå datum i 
januari-februari. 

d. Föreslogs att lägga tips på hemsidan var material kan köpas och hur det kan tillverkas. 
 

11. Nästa möte 
a. Den 6 december kl 18.30, preliminärt i Håltas klubbstuga. 
b. Punkter till nästa möte 

i. TR 
ii. Styrdokument revision 

iii. Öppna punkter från detta protokoll 
iv. Kick off 
v. Tävlingstermin 2017 

vi. Verksamhetsberättelse 
vii. Verksamhetsplan 

viii. Information från Ridsportforum - Elin 

 
Vid protokollet      Justerare 
 
 
____________________    ________________________ 
Jonna Nygren      Theresa Hogart  


