Verksamhetsplan & Mål 2019
[Avser grenkommitté Mounted Games]
Verksamhet
Kommittén arbetar vidare för ökat engagemang och struktur inom grenen Mounted Games. Ett mål är
att attrahera fler ekipage att prova vår gren. Alla aktiviteter är helt ideella och därför är det viktigt att
uppmuntra ännu fler föreningar och deras representanter att engagera sig för sporten.
Kommittén har idag i huvudsak samma roller som övriga grenkommittéer inom SvRF.
Representanter deltar under året i SvRFs arrangemang och konferenser när det är möjligt.

Övergripande ansvarsfördelning inom Grenkommittén
Ordförande: Thomas Svenningsson (2019-2020)
Vice ordförande: Jenny Almquist (fyllnadsval 2019)
Sekreterare: Rickard Holst (fyllnadsval 2019)
Ekonomi: Theresa Hogart (2019-2020)
Grenledare: Jonna Nygren 2019-2020)
TR-ansvarig: Lina Bryngelsson (2019-2020)
Internationell representant: Ulrika Voeltzel 2018-2019)
Marknadsföringsansvarig: Sofia Bengtsson (2019-2020)
Tävlingssektionsansvarig: Thomas Svenningsson (2019-2020)
Domarnämnd ansvarig: Thomas Svenningsson (2019-2020)
Banbyggarnämnd: Jenny Almquist (fyllnadsval 2019)
Nästa val sker under hösten Q4 2019.

Verksamhetsplan 2019
•

Bredd och spridning – öka antalet aktiva ryttare och föreningar
o Upprampning av 90/10 projektet. Befintlig information på hemsidan tillsammans med
Youtubevideos planeras göra det enklare för intresserade att prova på vår gren. På
hemsidan finns även information om hur man enkelt tillverkar eget MG-material. När det är
möjligt supportar kommittén med tränare och ekipage som kommer ut och visar
grunderna.
o Kommittén fortsätter uppmuntra tävlingsarrangörer att anordna lätt klass eller Pay &
Game för att nya ryttare på alla arrangemang. Detta skapar möjlighet för nya att kunna delta
på ett säkert sätt bland ekipage på samma nivå för att senare kunna delta i de vanliga
klasserna med snabbare startfält. Materialvagnen med tävlingsmaterial förenklar
arrangerandet av tävlingar.
o Medverka och visa upp sporten på olika hästevent, allt från medlemsdagar hos olika
föreningar till Falsterbo Horse Show och storpublik.
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Uppmuntra ridskoleverksamma instruktörer att använda Mounted Games i
ridskoleverksamheten
o

•

Utveckla spets – ge landslagsekipagen möjligheter att fortsatt utvecklas
o Planera tävlingsterminen i samarbete med övriga nordiska länders tävlingsterminer för
att ge chans till fler tävlingstillfällen.
o Fortsätta utveckla Tävlingsreglemente VIII Mounted Games i harmoni med
internationella Mounted Games Rule Book och TR I Allmänna bestämmelser och göra regler
och anvisningar tydliga för alla involverade.

•

Utbildning – utveckla befintliga och utbilda fler
o Fortsatt arbeta med etik, horsemanship och fair play i vår gren.
o Genomföra utbildning om doping och droger.
o Visa ryttare och tränare inom andra grenar genom att utbilda i vilka styrkor Mounted
Games har. Ett mål på längre sikt är att genom Sveriges ridlärarutbildningar nå ridskolor och
på så vis nå ut till fler ryttare.
o Utbilda och fortbilda domare, linjedomare och funktionärer.

Prioriterade områden under 2019
Fler aktiva ryttare och klubbar på alla nivåer nationellt.
Fortsatt arbete för att alla tävlingar ska innehålla klasser på olika nivåer så att alla ekipage får
tävla med ekipage på sin nivå för att tävling ska vara så säkert som möjligt på alla nivåer.
• Fortsätta fylla materialvagnen så att den eftersom kommer innehålla allt material som behövs
för att anordna tävling på ett säkert sätt för att förenkla för tävlingsarrangörer.
•
•

•
•
•
•
•

Tydliga regler och anvisningar.
Utbildning och fortbildning av egna resurser, såsom domare och funktionärer.
Utveckling av TDB, byta Gymkhana till Mounted Games och lägga till klasser för laganmälan i
Mounted Games.
Fastslå en vision och strategi för Mounted Games 2025.
Arbeta för att få in Mounted Games till SM-veckan 2020.

Målsättningar 2019
•
•
•
•

Öka antalet tränande och tävlande ekipage samt antalet aktiva tränare.
Uppstart med träningstillfällen hos fler föreningar.
Nå fram till ledare i andra discipliner inom ridsporten för att påvisa styrkan inom vår gren som
komplement till annan utbildning och träning.
Större utbud av tävlingar på alla nivåer.
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Grenens planerade aktiviteter under 2019
•
•
•
•
•
•

Kommittémöten varje månad.
TR-gruppen påbörjar arbetet med TR 2021.
Utbildning och deltagande kommittémedlemmar i SvRF arrangemang.
Domar- och linjedomarutbildning samt fortbildning.

Tränings och prova-på-tillfällen hos olika föreningar.
Avsuttna aktiviteter (kickoff/end of season) för att öka gemenskapen mellan ryttare och
föreningar.

Områden vi skulle vilja satsa på med ökade resurser
Större deltagande i SvRF aktiviteter, både för kommittéledamöter, tränare och ungdomar.
Utveckling av befintliga och nya tränare.
Möjlighet att bidra med tränare och träning av föreningens tränare till föreningar som vill starta
upp träning i Mounted Games.
• Fortsätta utveckla hemsidan ”www.mounted-games.se”.
• Utökad marknadsföring.
•
•
•

Möjlighet att skicka lag till fler internationella tävlingar för att öka våra ryttare och
lagledares rutin inför framtida mästerskap. Idag betalar ryttarna själva största delen av
startavgiften även i mästerskap där de representerar Sverige i landslag. Alla ryttare har inte
möjlighet att representera Sverige då det innebär en stor kostnad för varje ekipage som
ryttaren själv betalar. Mounted Games kommitté arbetar för att vår sport ska vara tillgänglig
för alla på alla nivåer.
• Möjlighet att dela ut landslagströjor och schabrak till landslagsryttare då de förväntas
rida i dem under mästerskap och de innebär idag ännu en kostnad för ryttarna.
•
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