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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 
den 14 november 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 18.09 
a. Föregående mötes protokoll godkännande skjuts till nästa möte.. 
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Ulrika Voeltzel. 

Justerare Ulrika Voeltzel och Thomas Svenningsson. 
 

2. Kommitté (Nationellt) 
a. Få sporten att växa är en viktig och aktuell fråga nu. 

Flera klubbar visar intresse, men det är svårt att få klubbar att starta upp. 
Diskussion om hur man representerar lag nationellt och internationellt, hur får man tex 
representera lag, Thomas S tar med frågan till förbundets tävlingskonvent 11 januari. 
För- och nackdelar för att ingå i ridsportförbundet skall tas fram, kontra internationellt. 
Tar även med att man internationellt beslutat om hästens lägsta ålder. 
 
Nils informerar att Thomas Ravelli finns som förfrågad talare på inspirationsmöte och 
man kan även använda sig av försäljning av hans produkter för vidare intäkter. 
Frågan lyfts om efterfrågan på kommande samling. 
 

b. Roller 2020, vissa vakanser finns och ses över till nästa möte. 
c. Tävlingskonvent 11/1, Thomas S och Jenny har anmält intresse, frågan gick vidare till 

Ulrika om några ryttare kan åka och representera. 
 

3. Marknadsföring 
a. Hemsidan, ny renare sida på gång, innehållet ses över och uppdateras just nu. 
b. Rapport - inget nytt 
c. Marknadsföringsmaterial - inget nytt 
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d. Uppvisning – Falsterbo och High Chaparall krockar i datum,  
frågan ställs vidare på uppstartsmötet om det finns intresse av ryttare. 
Thomas återkopplar till HC om intresse.  
Prioritering Falsterbo med landslaget, Ulrika stämmer av landslagsuppdraget. 
 

4. Internationellt 
a. Rapport från Oslo, ingen information från berörda. 
b. Inbjudningstävlingar – inget nytt. 
c. Scotland 2020WTC eftersöker intresseanmälan, Ulrika har svarat att vi har open och 

söker möjligheter för U17. 
d. Möte Dublin, ingen representant från Sverige, plan B är att skicka med våra svar via 

Signe, alternativt förse någon annan. 
Regelkommittén 2021, Domare till tävlingar 2021 och Landslagstävlingar 2022 skall 
röstas. Ulrikas förslag fördrogs och godkändes med små justeringar. 
 

5. Tävlingssektionen 
a. Tävlingskalender Sverige 2020, kvarstår sedan tidigare. 
b. Tävlingsrapport – inga nya upptagna. 
c. Fastslå SM-regler 2019, förbundet har ej återkommit med beslut. 
d. Uppstartsmöte för ryttare som tänkt sig söka till landslag har inbjudits 7-8 december, 

då även förfrågan gått ut med att ha träning med Steven för de som önskar. 
Beslut at köra vidare med träning och även möte för alla, där styrdokument och policy 
presenteras och ordförande informerar. 
Ytterligare frågor att ta upp är inspirationsmöte med Ravelli till våren. 

e. Fråga har lyfts om åtgärder när man inte följer styrdokument och sin ansökan till 
landslag, hur ”bestraffas” man när man drar sig ur trots friskt ekipage. 
Förslag har lagts fram och skrivs med i föreslaget styrdokument med uteslutning 
innevarande år i samtliga SM-grenar och internationella landslagstävlingarna (EM-VM). 

f. Frågan lyftes om hur uttagningar till internationellt individuellt & par skall ske för att få 
en rättvis representation, frågan tas upp i åtgärdslistan och bereds på kommande möte. 
 

6. TR-nämnd 
a. Sent inkomna TR-ändringar inför mötet önskades beslutas, beslut togs att mer tid 

behövs och låneregeln skall ses över. Första förslaget skall lämnas in till förbundet innan 
November slut, där beslutade ändringar kan tas med. 
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7. Domarnämnd 
a. Möte för domare eftersöks fortsatt. 
b. Planering domarkurser, Eivind eftersöks. 
c. Giltiga domare, avvaktar ny information. 

8. Banbyggarnämnd 
a. Inget nytt. 

9. Landslag 
a. Landslagstränare (vidare) 2020 – inget nytt 
b. Landslag/uttagningar för 2020 – inget nytt 
c. Landslagsdokument för godkännande (uppdaterad), ligger kvar för godkännande. 
d. Inbjudan skett för träning 8-9 december tillsammans med träning och möte. Beslut att 

detta är ok att köra vidare, bara viktigt att vara tydlig i upplägget så alla får chansen. 

10. Ekonomi 
a. - 

11. Punkter från klubbarna (varvet runt) 
a. - 

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

13. Nästa möte 
a. Preliminärt 2019-12-12 
b. Punkter till nästa möte 

i. Inget togs upp 
  
Mötet avslutades kl 20.20 
Vid protokollet 

__________________________________ 
Rickard Holst 
 
Justerare Justerare 
  
__________________________________ __________________________________ 
Ulrika Voeltzel 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 


