Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
Den 6 april 2020 kl 18.00 via telefonmöte.
Närvarande:
*ej närvarande

Gästbesök:

Thomas Svenningsson
Jenny Ahlmqvist
Theresa Hogart
Rickard Holst
Ulrika Voeltzel
*Caroline Claeson
-

Sofia Bengtsson
Tomas Feltenby
Lina Bryngelsson
Felicia Ardbring
Cecilia Adolfsson
Magnus Nilsson

1. Mötets öppnande kl 18.00, 010-1238888 kod 550424562
a. Föregående mötes protokoll godkändes.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes ingen.
Justerare Jenny Ahlmqvist och Thomas Svenningsson.
2. Beslut 4 dokument
a. ”Riktlinjer internationella mästerskap”
Generellt bra dokument, uppkom två frågor att diskutera och besluta.
A. Hela ekipaget eller bara ryttaren som kvalificerar sig.
B. Alla medaljörer 1-3 eller enbart landslagsledaren som utser representanter vid
begränsning av antalet.
b. ”SM-regler Mounted Games 2020”
Generellt varit uppe för beslut många möten, två frågor som lyftes upp och skall
beslutas kommande möte.
A. Dubbla poäng eller inte vid en rak serie där det blir en enda final.
B. Flera lag samma klubb eller inte i en A-final med möjlighet att bli medaljör.
c. ”Styrdokument landslag 2021
Främst stycket om ryttarens förutsättningar ses över, fortsatt arbete inom
landslagsgruppen för presentation av ny version genomförs.
d. ”Checklista utlandstävlingar 2020-03-20”
Beslutad klar för publicering, Rickard publicerar.

3. Verksamhetsplan 2020
a. Preliminär verksamhetsplan finns att tillgå i dropbox, har också delgetts på FB.
Thomas skickat över till Cicci för kommentar, avvaktar återkoppling.

4. Brev till klubbarna
a. Text skapad och beslutades att skickas ut till klubbarna via klubbrepresentanter.
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5. Uppföljning av mässan
a. Diskussion om clinic i mässområdets paddock.
förslagsvis skritt och trav, små medel på liten plats.
Synergieffekter med andra utställare önskas.
Eventuellt finns pengar över för årets budget att använda.

6. Coronans konsekvenser
a. Tävlingskalender.
utreseförbud 15 juni, tävlingsstopp 31 maj begränsar oss, men även de begränsningar
som övriga länder har begränsar också möjlighet till internationella tävlingar.
Följande vet vi just nu om kommande tävlingar och kommer uppdateras på hemsidan
11-12 april, Spring Pairs – Sverige - inställd
10 maj, Håltapokalen – Sverige – flyttas
30-31 maj, Norway Summer Challenge – Norge - utreseförbud
6-7 juni, Nordic Team – Danmark – utreseförbud flytt ses över.
13-14 juni, Nissecupen – Sverige– avvaktar lägesförändring/besked
26-28 juni NM ind – Norge– beslutad att flyttas
6-12 juli EM – Danmark – avvaktar lägesförändring/besked
2-8 augusti VM lag – Skottland – ses över att flyttas till nästa år.
b. Tävlingar
Förbundet eftersökte inriktning från MG som är besvarad av Thomas.
Mötet beslutade att följa det som skickats in med max 25 ind. tävlande per omgång.
c. Budget
Vi avvaktar besked på årets budget, men inställda tävlingar skall återbetalas till
förbundet så frågan kvarstår om vi kan använda dessa pengar till annat.

7. Marknadsföring
a. Tankar att sälja in årets GHS till TV-sporten ses över. SvRF (Matilda) eftersöker material
att lägga ut på hemsidan och varit i kontakt med marknadsöfringsgruppen.
Mötet avslutades kl 19.10
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Jenny Ahlmqvist

__________________________________
Thomas Svenningsson
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Aktivitet
Prio Ansvarig
SM-regler 2020
möte Rickard
kickoff ryttare
möte Cicci
Inredning i materialvagn, lansbrädro mm
möte Thomas F
Verksamhetsplan 2020
möte Thomas S
Tydliggöra regler för att tävla internationellt/SM-uttagning möte Rickard
Officellt tillsägelse klubbar
möte Rickard
Riktlinje sökande 2021
möte Rickard
Styrdokument landslag 2021
möte Rickard
Nyheter på hemsidan
Tävlingsrapport hantering
slogantävling, vision
chaparrall
Valberedning
Söka landslagsledare 2021Ren vinnare, information och genomgång
Strategidokument 2025
Anmälan och betalning i TDB
Endagslicenser TDB
TR 2021-2022
PG på GHS 2021
Synliga på horseshows mässa
Införande ponyclub, ridskoletävling....
Mässpaddock
Reklamkanaler
Domarkurs/vilka är domare?
överdomare
Söka ställföreträdande förbundskapten
Aktivera idrottslyftet
Ansvarig Champions League
Aktivera SISU för utbildning
Kolla säljmaterial, flyers
Prislista landslagsuppdrag/uppvisningar
Insprungen publik på tävling, åtgärder ?
Falsterbo som landslagsuppdrag & tvåbensrace
För- och nackdelar ridsportsförbundets medlemskap
Tränarledda träningar öppna för alla

A
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Rickard
Rickard
Thomas S
Thomas S
Thomas S
Sofia
Rickard
Thomas S
Rickard
Rickard
Lina
Cicci
Cicci
Cicci
Thomas S
Felicia
Jonna
Thomas S
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