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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 
den 27 Juni 2019 på kl 18.30 på Alleby. 

 
Närvarande:  Thomas Svenningsson Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Ahlmqvist *Tomas Feltenby 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 Jonna Nygren *Magnus Nilsson 
 Ulrika Voeltzel *Cecilia Adolfsson 
 Rickard Holst  
Ryttarbesök: - 
 

1. Mötets öppnande kl 18.30 
a. Föregående mötes protokoll godkändes. 
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Jenny Almqvist  

Justerare Jonna Nygren och Thomas Svenningsson. 

2. Ekonomi 
a. Ny budget 2020, uppföljning av indexreglering. 

Tydliggöra lagkostnaderna som är dyrare än budget, även indexregleringen. 
Översyn, diskussion om kostnadsläget med internationell tränare. 
Budget skickas till förbundet. 

3. Nationellt 
a. - 

4. Internationellt 
a. - 

5. Tävlingssektionen 
a. SM-veckan 2020, beslut kom att vi inte får delta i veckan, ej fokuserad anläggning. 

Ser över veckan i planeringen 2020, lämnar över till ansvarig klubb som efterfrågas. 
Stämmer av med Norge, Danmarks tävlingskalendrar. 

b. Tävlingsrapporter2019 saknas från Göta, efterfrågas av Jonna. 
c. Summer ind. kördes som nordiskt från Sverige istället för Norge, 

 genomfördes och är rapporterad. 
d. Fastslå SM-regler. Genomgång och diskussioner. 

Beslutades att dokument slutförs till v4 av Jonna och Rickard för utskick till mötets 
deltagare för vidare beslut. 
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e. Kontroll av utrusning önskas ske. 
Beslut att genomföra utrustningskontroll och informera i ryttarmeddelandet inför SM. 

f. Nya tävlingar, bordlades till nästa möte. 
g. Tävlingskalender 2020, Rickard samlar in som underlag och publicerar för diskussion 

med Norge och Danmark. 

6. TR-nämnd 
a. - 

7. Domarnämnd 
a. Planerade domarkurser. 

Skall prata ihop oss med Danmark/Norge för att få en ny kurs tillsammans. 
Lista över linjedomare skall uppdateras. 
Uppdateringsfrekvens diskuterades, vi skall se till att möjlighet finns för alla att gå om 
och ställa krav på godkända starter och linjedomare. 

b. Giltiga domare. 
Internationell lista finns för godkända domare. Missnöje om man är godkänd eller inte 
får tas med Peter Dale själva. Ny internationell kurs med prov är underlag. 

c. Utvärderingsmöte för domare. 
Flera har gjort nya starterprovet men finns inte att tillgå då de inte dömt ännu. 
Domare hittills i år, Anki, Janne, Terese, Robert, Sören. 
Viktigt med möjlighet till skriftlig protest och hanteringen runt detta enligt TR. 

8. Banbyggarnämnd 
a. Märka upp Horsepark, är utförd. 
b. Godkända banor, ta med lätt klass godkända. 

Banbyggarnämnd har mandat att godkänna banor, utökar dokument med mått, antal, 
parkering, framridning, toaletter etc. 
Jenny skissar på frågedokument/checklista och fyller ut filen. 
Lilla Edet och Landvetter har ställt frågan, ok för banbyggarnämnd som har mandat och 
informerat på mötet. 

9. Landslag  
a. Uppföljning landslagsuttagning. 

Thomas, Rickard ser över uppföljning med Steven under EM. 
b. Tränare 2020,  

Linn vill köra, kommittén beslutar att köra vidare, tänker sig löpande satsningsgrupp 
under 2019 inför 2020. 
Steven intresserad, kostnad som inte helt täcks av budget från SvRF. 
Beslutar Steven som landslagsledare, stämmer av med Steven om nationell vice. 
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c. Landslagsuttagning 2020, planerad helg 22-23 februari, informeras när vi bokat manege, 
förslag Nordhalla (Axvalla). 
Senast intresseanmälan en månad innan, beslutar om datum senare, 
Tydlighet med planerade kostnader skall med inbjudan. 
Träning kommer delas upp med uttagningsgrupp och träningsgrupp. 

d. Landslagstävlingar 2020. 
Är det obligatoriskt, NTC, NSC, Nissecup, beslutades att det är men bordlägger frågan 
om konsekvenserna. 

10. Marknadsföring 
a. Rapport, bordlades till nästa möte. 
b. Marknadsföringsmaterial (Elin), bordlades till nästa möte. 

11. Punkter från klubbarna (varvet runt) 
a. Rapport från klubbarna, inget extra togs upp 

12. Administration 
a. Att-göra-listan, justerades. 

13. Nästa möte 
a. Preliminärt sedan tidigara 29/8 
b. Punkter till nästa möte 

i. SM-regler. 
ii. Restpunkter i att-göralistan. 

iii. Konsekvenser ej fullföljt landslagsregler 
iv. Tävlingskalender 

  
 
Mötet avslutades kl 22.00 

Vid protokollet 

__________________________________ 
Rickard Holst 
 
 
Justerare Justerare 
  
__________________________________ __________________________________ 
Jonna Nygren Thomas Svenningsson 

 


