
Mötesprotokoll för SvRFs gymkhanakommittés möte 

den 16 september 2016 på Alleby Ridklubb. 

 
Närvarande:  Agneta Kindholm 

Christer Wik 
Magnus Nilsson 
Jan-Erik Hogart 
Theresa Hogart 
Gunilla Adolfsson 
Nisse Adolfsson 
Julia Call 
Andreas Nelin 
Thomas Feltenby 
Elin Schelander 
Malou Wickberg 
Ann-Sofie Jonasson 
 

 

1. Mötets öppnande 

a. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

b. Föregående mötes protokoll godkändes. 

c. Till sekreterare valdes Ann-Sofie Jonasson och till justerare valdes Theresa Hogart. 

 

2. Landslag  

a. Mental träning landslag – punkten kvarstår till nästa möte (Elin) 

b. Annonsering landslagstränare – Agneta ser över förra årets annons och mailar 

kommittén. Efter godkännande läggs annonsen ut omgående på Facebook samt 

hemsida. 

c. Landslagstränarrapport - punkten kvarstår till nästa möte (Julia) 

d. Feedback från årets spetsgrupps- och landslagsryttare - punkten kvarstår till nästa möte 

(Ann-Sofie) 

 

3. Tävling och tävlingstermin  

a. Gunilla har tagit fram en checklista för tävlingsarrangörer. Denna kommer att läggas 

tillgänglig på hemsidan. Magnus tar fram en kompletterande beskrivning över hur man 

bygger upp tävlingsbanan. 

b. Tävlingstermin 2017. Gunilla har kontaktat Norge och Danmark för att få deras 

planerade tävlingsdatum. Dom har dock inte svarat ännu. Hänsyn kommer att tas till 

distriktets inplanerade datum som fastställs i oktober.  

 

4. Internationellt 



a. Riktlinjer för individuella mästerskap är framtagen och läggs på hemsidan. 

b. Punkter för Gunilla att ta med till det internationella mötet  

- kritik för EM-tävlingens genomförande; bl.a. bristande information.  

- Hur den internationella Height/Weight-regeln kommer att tillämpas bör 

klargöras.  

 

5. Nationellt 

a. Följande klubbar har rösträtt i höstens val: Alleby, Hålta, Valsäng, Lilla Edet, Partille 

b. Förslag på en effektivare kommitté har framkommit. Idén baseras på att så långt som 

möjligt se till att de med fasta roller även är klubbrepresentanter  för att hålla nere 

antalet mötesdeltagare. Tanken är att om man vill vara med och påverka och ha 

synpunkter får man också bidra med en arbetsinsats. 

c. Inför 2017 ska val 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. Kommittémedlemmar väljs i november. 

Agneta (ordförande) har tackat nej till fortsatt uppdrag. Ann-Sofie kontaktar Lena 

(ekonomi) för svar om valbarhet. Elin (grenledare) återkommer i frågan. Theresa och 

Christer (marknadsföring) är fortsatt valbara. 

 

6. TR 

a. Genomgång av ändringar i TR. TR skickas omgående till TS som förväntas svara inom 

kort. 

i. Moment 803:2 - Alla smycken ska tas av/tejpas vid tävling. 

ii. Bankrace; grenbeskrivningar korrigerade. 

iii. Moment 876:2 – egen funktionär ansvarar för egen bana. 

iv. För övrigt diskuterades innebörden av moment 832 map osportsligt 

uppträdande. Att ryttare skriker (på sin häst, lagkamrater, motståndare mm) på 

tävling kan uppfattas som störande och bör stävjas. Ingen ändring i TR men en 

diskussion bör föras av tränare och vid tävling ska briefing hållas före 

tävlingsstart där denna typ av frågor kan aktualiseras. 

 

7. Marknadsföring 

a. Innehåll på nya hemsidan diskuterades. Arbetet fortsätter sakta med säkert med 

förflyttning av information från gamla till nya hemsidan. Den gamla hemsidan stängs inte 

ner förrän alla intressant data har lagts över till den nya hemsidan. 

b. Christer sköter kommunikationen med SvRF vad gäller namnbyte till Mounted Games 

och meddelar tävlingsresultat mm som bör synas på SvRF:s hemsida. 

 

8. Ekonomi 

a. Inga punkter. 

 

9. Administration 



a. Christer har skapat en Dropbox för kommittén och där fylls på med alla viktiga 

dokument. 

 

10. Övriga punkter 

a. Fråga från Partille ang. dispens att rida för två klubbar på mästerskap. Punkten tas upp 

vid nästa möte. 

b. Inventering av antal ryttare bör göras igen för att jämföra med förra årets mätning. 

 

11. Nästa möte 

a. Den 11 oktober på kl 18.30. Agneta meddelar plats. 

b. Punkter till nästa möte 

i. Kandidater till kommittén 

ii. Landslagspunkterna 

iii. Öppna punkter från detta protokoll 

iv. Förslag på valbara kandidater till kommittérollerna 

v. Inventering 

 

Vid protokollet      Justerare 

 

 

____________________    ________________________ 

Ann-Sofie Jonasson     Theresa Hogart  


