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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 
den 12 december 2019 på kl 18.45 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 
 Jonna Nygren *Felicia Ardbring 
Gästbesök:   

1. Mötets öppnande kl 18.50 
a. Föregående mötes protokoll godkändes. 
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Jenny Ahlmqvist 

Justerare Theresa Hogart och Thomas Svenningsson. 

2. Kommitté (Nationellt) 
a. Få sporten att växa – noteras under punkt 11. 
b. Kick-off kommitté 2020 

Önskemål från ordförande att köra nytt möte såsom jan 2019, se över målen. 
Behov av gemensam kickoff togs upp. Viktigt att få med många, men på vilket sätt togs 
upp som en frågeställning. 
Beslut togs att ha en stor kickoff för alla, syfte och mål skall framvisas. 
Beslut togs också att förberedande möte skall ske inför den stora kickoffen. 

c. Förberedelse tävlingskonvent. 
5 åker och representerar Mounted Games 11 januari till SvRF tävlingskonvent. 
Synpunkter och tankar från klubbar önskas inför mötet. 
-Söker samarbete med andra grenar på mötet. 
-Tar med att man internationellt beslutat om hästens lägsta ålder efter påtryckning från 
Sverige förändrades. 
-För och nackdelar för att ingå i ridsportförbundet skall/måste tas fram kontra 
internationellt om det skall tas med på konventet. Bra att ta fram ändå. 

d. Allmän diskussion om förhållning till regler och hur vi agerar i MG-familjen. 
Inga beslut togs. 

e. Dokumentation av antal tävlande skall samlas in i efter 2019 också. 
f. Diskussion om gemensam samlingsplats för den svenska truppen på internationella 

tävlingar. Dit alla som vill kan komma och där många får plats så som flera andra länder 
har det. Inget beslut togs 

g. Diskussion om träningshelg och tankar om olika upplägg. Inget beslut. 
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3. Marknadsföring 
a. Hemsidan fortsatt utveckling av ny, snart dags för publicering. 

4. Internationellt 
a. Rapport från Dublin, lämnas vidare till nästa möte. 

5. Tävlingssektionen 
a. Tävlingskalender Sverige 2020, justerat med nya datum och tävlingar. 

Flera tävlingar är justerade och nordiska kalendern måste ses över och komma överens. 
b. Tävlingsrapport, mästarnas mästare par- & lag-sm – inga nya upptagna. 

Diskussion om ansvar över framtagning av tävlingsrapporter, inget beslut. 
c. Fastslå SM-regler 2019, förbundet har återkommit med åsikter. 

Rickard skickar ut de kompletterande ändringarna. Om inga nya synpunkter inkommit 
inom två veckor godtas ändringarna och skickas tillbaka till förbundet för publicering. 

6. TR-nämnd 
a. Beslut nytt TR 

Förslag har lagts ut och beslut togs att följa förslaget. 

7. Domarnämnd 
a. Diskussion om kurs och tid för linjedomarkurs, inga beslut tog. 

Mål att få fler på internationella listan och uppdatera kunskapen hos befintliga domare. 
Thomas kontaktar Eivind för kurs på tex GHSK lokal. 

8. Banbyggarnämnd 
a. Materialvagn finns och nu behöver hyllor byggas,  

fråga ställs på FB om det finns frivilliga att hjälpa till och bygga inredning. 
Beslut om hyrpris på 25kr / ekipage och dag. 
Reklamtryck för sponsorer skall lämnas in för montering. 
Brödbackar och kundkorgar eftersöks. 

9. Landslag 
a. Landslagsdokument för godkännande, delades ut på landslagsmötet och kommer inga 

önskemål på ändringar inom två veckor så gäller aktuellt dokument. 
b. Landslagsmöte, uppföljning 

16st ryttare på plats. Information från året som varit togs upp. 
Kostnad 2020 kunde inte presenteras, men skall sammanfattas snarast. 
2019 kostade en VM/EM-tävling i snitt 4000kr per ryttare plus egen resa som blir en 
riktlinje att följa upp och se över inför 2020. 
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c. Senast anmälningstid för spetsgrupp/landslag/int. tävlingar. Beslut om 31 januari. 
d. Eventuellt nytt datum för landslagsuttagningen, 7-8 mars är informerad som 

preliminärt, eventuellt måste Steven byta datum. 
e. Individuella platser på EM är nu 4st och diskussion om uttagning till detta skedde. 

Tidigare har man gått efter medaljörer i SM. 
Uttagningarna är efter att plats i individuella behöver betalas till EM. 
Förslag för beslut diskuterades att tas fram. 
Alternativ att rösta om på kommitténs FB 
- medaljörer tre platser, får frågan plus påfyllning från uttagning. 
- alla från uttagningshelg via beslut av Steven med stöttning. 
 

10. Ekonomi 
a. Slutrapport 2019,  

just nu för 2019 har vi ett positivt UB. 
Diskuterades om överskottet skall tillfalla en ryttarträff eller Nils förslag om Tomas 
Ravelli på inspirationsföreläsning, eller båda samtidigt. 
Beslut togs att Nils skall återkomma med tydligare innehåll och mål. 
Togs också beslut att genomföra en samling. 

b. Budget 2020 ses över till mötet i januari, men går i stora drag på 2019. 
 

11. Punkter från klubbarna (varvet runt) 
a. GHSK förbättringsförslag. 

i. Vad gör vi för att få vår sport att spridas?  
ii. Bås på mässan – diskuterades, och ses över, Cicci kontaktar mässan. 

1. PG sports 
2. Utbildningsvideo  

iii. Fördelning av SvRF pengar – Fördelas idag med 30’ till landslag och 40’ till övrigt 
iv. Jobba för införande av ponyclub – tas med i åtgärdslistan 

1. Kan vi skapa en ”kassako” för ridskolorna? 
v. Landslagsuppdrag 

1. Satsa på EM eller VM 
2. Ändra systemet för uttagningar – ses över och tas upp i åtgärdslistan. 

vi. Falsterbo (Cicca ansvarar) 
finns samtidigt High Chaparral, Falsterbo har första tjing på ryttare för tänkt lag. 
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b. Ytterligare tankar: 

- att köra käpphäst. 
- Horseshow klinik på lilla visningspaddocken, med dressyr MG ekipage. 
- stipendium för nya klubbar. 
- klubbar använder sig av idrottslyftet. 
- växa ”organiskt”. 
- ta fram startpaket för utlåning. 
- fadderlista (Nordhalland, Tjörn, Klareberg, Lidköping, Viskadalen, GFRK, Billdal, 
Kungsbacka, Stenungssund, Halmstad, Valsäng mm) – lista skapas av Rickard. 

c. Rapport från klubbarna 
Inget övrigt togs upp. 
 

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

13. Nästa möte 
a. Preliminärt 2020-01-09 
b. Punkter till nästa möte 

i. Inget togs upp 
  
 
 
 
Mötet avslutades kl 21.52 
Vid protokollet 

__________________________________ 
Rickard Holst 
 
Justerare Justerare 
  
__________________________________ __________________________________ 
Theresa Hogart Thomas Svenningsson  
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Preliminär kalender 2020 (2019-12-15) 
 
Uppstartsmöte ryttare 
 
Februari 
13-16 Norwegian Horse Festival 
19-23 Göteborg horseshow 
 
Mars 
7-8 Sverige uttagningshelg 
 
April 
11-12, Spring pair – GHSK (NM par) 
25-26, Nordic Team - Danmark 
 
Maj 
1-3, Champions leage 
9, Håltapokalen 
30-31, Norway summer challenge, Lag - Norge (krockar med par i Århus) 
 
Juni 
13-14, Nissecupen lag - Alleby / domarkurs 
26-28, 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 
8-9, Mästarnas mästare – GHSK  
13-17, World ind. – Wales 
22-23, SM par – Sverige, Alleby (bana?) 
 
September 
12-13, All star pairs – Danmark 
19-20, SM lag – Sverige (bana?) 
 
Oktober 
3-4, SM ind – Sverige (bana?) 
 
 


