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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 
den 17 oktober 2019 på kl 18.00 på Alleby ridklubb. 

Närvarande:  Thomas Svenningsson *Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Ahlmqvist *Tomas Feltenby 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 *Ulrika Voeltzel *Magnus Nilsson 
 Rickard Holst *Cecilia Adolfsson 
  Felicia Ardbring 
Gästbesök: Nils Adolfsson  

1. Mötets öppnande kl 18.10 
a. Föregående mötes protokoll godkändes. 
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Felicia Ardbring. 

Justerare Lina Bryngelsson och Thomas Svenningsson. 

2. Ekonomi 
a. Slutrapport 2019 har ej delgetts då kostnader kvarstår att registrera. 
b. VM-laget återbetalades med 5.994kr som fördelats på ryttarna. 

EM-laget återbetalades med 4.643kr som fördelats på ryttarna. 

3. Kommitté (Nationellt) 
a. Diskussioner om hur sporten skall växa, inga beslut tagna. 

Diskuterades också om att Internationella tävlingar tar kraft och delvis splittrar klubbarna. 
 
Nils som besökte, lyfte också frågan och följande noterades. 
- viktigt att det når ut till ryttare att hjälpa till med tex tävlingar och nya ryttare. 
- hemmatävlingar med fart och fläkt som sticker ut har tidigare varit positivt.  
- förslag att se över GFRK manege att hyra och ta upp tävlingar där. 
- viktigt att klubbar tar till sig fler ryttare, och ser över möjligheten att växa. 
 
Diskussion och noterade tänkta åtgärder: 
- Mer information på olika media. 
- Bearbeta influenser. 
- Ryttare måste aktiveras, såsom tex Caroline Claeson presenterade mounted games på 
Göteborg och Bohusläns distrikts tävlingsmöte 17 okt.  
- Gemensamma aktiviteter, få en positiv känsla som kan smittas vidare. 
- Fadderlista för att hjälpa nya klubbar. 
- Förbundets möjlighet med stöttning av material till klubbar (idrottslyftet) 
- Allianstävlingar, sam-arrangör, klubbfria tävlingar är andra diskussionspunkter. 
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b. Roller 2020. Fler behövs på olika platser, ryttare eftersöks. 
Viktigt med ansvarsområden som inte ses som jävigt. 

c. Diskussion om låneregel för tävlan. Finns styrning i TR-reglerna. 

4. Internationellt 
a. Inbjudningstävlingar. 

Önskemål finns på ersättning av 500kr/ryttare om vi skickar landslag. 
Skickar vi svenska klubblag/ryttare är det upp till klubbarna vilka ryttare som skickas och 
tar ansvar över att sända lämpliga ekipage.  
Frågan gick ut på tävling i Norge till klubbar/ryttare då landslaget inte hade möjlighet. 

b. MG-möte, 23-24 November i Dublin. Ulrika får uppdrag att se över kostnad och 
återkomma om pris och möjlighet för henne att åka, eventuellt se över möjlighet med 
förbundet, eller om det skall delges någon annan. 
Framtagna åsikter från sommarens tävling skickas med, ytterligare önskemål om att 
tävlingar sker på våra lov. 

5. Tävlingssektionen 
a. Kalender 2020 sker fortfarande uppdateringar, saknar arrangörer. 

Alleby söker för SM Par och ser över möjlighet att arrangera annan tävling. 
b. Väntar fortfarande på godkända SM-regler 2019 från förbundet. 
c. Ryttarmöte har bjudits in för end-off-season 26 oktober men få anmälde sig,  

så det ses över med nytt datum. 
Diskussion om fler lag med allianser skall finnas, och om fler lag från samma klubb är ok, 
utgångspunkt SM och att sporten växer. Styrs just nu i TR-regler. 

d. Genomgång och diskussion SM-tävlingar och dess händelser,  
frågor tas vidare till ryttarmötet hur man vill hantera tävlingar vidare, 
tex domare, tävlingsregler mm. 

e. Genomgång av röstberättigade klubbar och översyn av representanter  
skall ske inför 2020, likväl översyn av kommitténs kontaktuppgifter. 

6. TR-nämnd 
a. Diskussion om internationella kontra svenska regler och dess skillnader. 

Mål att i 2021 inte översätta utan hänvisa till internationella. 
2020 internationella nya justeringar finns att ta del av på  
www.mounted-games.org/mga/games/committee/index.html#RCRD 

7. Domarnämnd 
a. Inväntar Eivinds licens som utbildare. 
b. Kurs ses över att finnas vid Nissecupen. 
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8. Banbyggarnämnd 
a. Materialvagn kommer ha ett självkostnadspris vid lån. 

9. Landslag  
a. Linn har kontraktet för juniortruppen och Steven har kontrakt för seniortruppen 2020. 

Assisterande landslagstränare för seniortruppen, eftersöks fortfarande. 
Viktigt att man litar på sin tränare och man hanterar varandra med respekt. 

b. Uttagning 2020, viktigt med återkoppling varför man är uttagen eller inte. 
c. Frågan lyftes hur vi hanterar landslagsgruppen och den ansökan och trupp som skapas. 

Viktigt att man är redo för uppdraget när man söker och ingen hoppar av. 
d. Landslagsdokuments godkännande skjuts fram då förslag på ändring kom in sent och 

behöver ses över. Doping- och drogregler ses över som eventuella bilagor. 

10. Marknadsföring 
a. Viktigt att få in material så hemsidan får uppdateringar,  

och att det även spiller över mellan hemsida och instagram. 
b. Fortsatt kontakt med media/tidningar. 

Grupp önskas fås ihop och delge varandra och olika media. 

11. Punkter från klubbarna (varvet runt) 
a. Alleby kommer enbart använda medlemmar från Alleby på GHS 2020. 

12. Administration 
a. Att-göra-listan ligger kvar för åtgärder. 

13. Nästa möte 
a. Torsdagen 14/11 
b. Punkter till nästa möte 

i. Inget togs upp förutom att-göra-listan 
  
Mötet avslutades kl 21.00 
Vid protokollet 

__________________________________ 
Rickard Holst 
 
Justerare Justerare 
  
__________________________________ __________________________________ 
Lina Bryngelsson Thomas Svenningsson  
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Preliminär kalender 2020 (2019-10-17) 
 
Uppstartsmöte ryttare 
 
Februari 
13-16 Norwegian Horse Festival 
19-23 Göteborg horseshow 
 
Mars 
7-8 Sverige uttagningshelg 
 
April 
18-19, Nordic Team - Danmark 
 
Maj 
1-3, Champions leage 
?23-24, NM par – Sverige (spring pair) 
30-31, Norway summer challenge, Lag - Norge (krockar med par i Århus) 
 
Juni 
13-14, Nissecupen lag - Alleby / domarkurs 
? 20-21, NM ind - Norge 
 
Juli 
6-12, European team (open ind) - Danmark 
12-19, World pair - Tyskland 
19-21, Royal Welsh - Wales 
 
Augusti 
2-8, World team - Skottland 
13-17, World ind. – Wales 
22-23, SM par – Sverige, Alleby 
 
September 
? 12-13, SM lag - Sverige 
19-20, All star pairs – Danmark 
 
Oktober 
? 3-4, SM ind - Sverige 
 
 
Övrigt 
Danmarks mästerskap 
Spring pair - Sverige 
Mästarnas mästare - Sverige 


