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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Games kommittés möte 
Den 7 maj 2020 kl. 18.00 via telefonmöte. 

Närvarande:  Thomas Svenningsson Sofia Bengtsson 
*Ej närvarande Jenny Almqvist Tomas Feltenby 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 Rickard Holst Natalie Ericsson 
 Ulrika Voeltzel Cecilia Adolfsson 
 Caroline Claeson Magnus Nilsson 
Gästbesök: -  
 

1. Mötets öppnande kl. 18.00, 010-123 88 88 kod 63950122 
a. Föregående mötes protokoll godkändes. 

 
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes ingen. 

Justerare Theresa Hogart och Thomas Svenningsson. 
 
 

2. Beslut  
a. Nya åldersgränser, förslag att flytta upp junior från u17 till u18. 

Beslut från mötet är att rösta på att gå upp till u18 permanent men att Sverige följer 
utfallet internationellt. 
 

b. Nya regler 2021 framtagna internationellt. 
Ny regel internationellt är att man inte får ta material i munnen och man inför detta redan 
under 2020. Önskemål från svenska ryttare är att använda sig av varningar under 
övergången 2020. Beslut blev att det får arrangören bestämma om det blir diskning direkt 
eller en varning först, skall stå i ryttarmeddelandet. 

 
c. Önskemål framkom att ha man på tävling skall behandla material med antibakteriellt 

medel mellan heaten. Vilket redan görs på många träningar. 
 

d. Önskemål om att ryttare inte skall slicka eller spotta i händerna på banan togs upp. Det 
finns inte i någon regel kring detta men kan skrivas i ryttarmeddelandet att man önskar att 
detta inte sker. 
 

e. Nya tävlingsregler från 2020-06-01. Folkhälsomyndigheten har bestämt att barn/ungdomar 
får delta i tävlingar det gäller alla ungdomar upp till 18 år (de äldsta födda 2002). 
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f. ”Riktlinjer internationella mästerskap”, två frågor att diskutera vidare. 
A. Frågan var - kvalificerar sig ekipaget eller är det ryttaren som får platsen om det blir 
begränsat med platser på internationella tävlingar. 
Beslut blev att justera texten till att ”ryttaren har sin plats förutsatt att ekipaget är 
likvärdigt, vid eventuellt byte av häst skall man lämna ansökan om att byta häst till 
kommittén. 
 

B. Alla medaljörer 1-3 eller enbart landslagsledaren som utser representanter vid 
begränsning av antalet deltagare. Beslut blev att SM medaljörerna individuellt får de 
tre första platserna och eventuella extra platser fylls på genom uttagning med 
landslagstränare, vidare diskussion skall ske hur vi hanterar reserv om den får plats nr 
1, och SM-medaljörer får plats 2-3-4.  
 
Fråga att diskutera vidare är om reserven kan få rida individuellt samtidigt som man är 
reserv. Vilket förutsätter att man har två likvärdiga ponnyer. Då den ponny som går 
den individuella klassen inte kan gå i laget också. Med detta blir det också en 
följdfråga den som då är reserv och kan åka med för att även rida individuellt riskerar 
att behöva betala dubbla startavgifter - hur löser vi det? Kan vi kräva det av reserven? 
Angående reserv till lag och hur den hanteras ställs ut med fråga på Facebook? 
 

g. ”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 som fyra grundheat. 
Frågan ställs via Facebook för att ryttare att rösta på vad de tycker. 
 
B. Flera lag från samma klubb eller inte i en A-final med möjlighet att bli medaljörer. 
Frågan bordläggs till nästa möte då alla fem klubbar med rösträtt bör delta för att få 
ett beslut i frågan.  
 

h. ”Styrdokument landslag 2021” 
Avvaktar landslagsgruppens förslag. 
 

i. Alkoholtester inför tävling. 
Beslut att framföra Sveriges åsikt att man testar alla Open och U17. 
Påföljden är den hårdare regeln, med att brev går ut och man blir avstängd. 
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3. Coronans konsekvenser  
a. Får uttagna ryttare 2020 ha kvar sin plats om det flyttas till 2021. 

Då vi inte vet vad som gäller ännu, och vilka tävlingar som flyttas så skjuts svaret fram. 
 

b. Hur ser det ut med budget, hur tar vi vidare pengar vid dubbla mästerskap. 
Thomas kollar upp med Andrea. 

 
c. 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 
10 maj, Håltapokalen – Sverige – flyttas 
30-31 maj, Norway Summer Challenge – Norge - utreseförbud 
6-7 juni, Nordic Team – Danmark – utreseförbud, flyttad till 24-15 oktober 
13-14 juni, Nisse cup – Sverige– avvaktar lägesförändring/besked 
26-28 juni NM individuella – Norge– avvaktar besked 
6-12 juli EM – Danmark – inställd 
2-8 augusti VM lag – Skottland – ses över att flyttas till nästa år. 
8-9 augusti mästarna mästare - ? 
12-16 augusti VM individuella – Wales ? 

 

4. Marknadsföring 
a. SvRF vill fira Sveriges vinst på GHS, begärt in foton som skall sändas till dem. 

 

5. Domarkurser via Skype 
a. Eivind har fått frågan om linjedomarkurs på Skype och har möjlighet att erbjuda detta. 

Frågan ställs till klubbarna om man vill gå kursen för att få gå som linjedomare 
internationellt. Även starter-kurs? 

 

6. Att göra listan 
a. Listan gicks igenom. 

 
b. Verksamhetsplan finns att tillgå i Dropbox, har också delgivits på Facebook inom 

kommittén. 
 

c. Brev till klubbarna, skall lämnas ut av övriga klubbar internt.  
Alleby har delgett sina medlemmar och återfått positiv respons. 
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d. Byggmaterial för att inreda materialvagnen behöver införskaffas och man bör se över hur 
budgeten för detta ser ut och om vi kan få ett förslag att godkänna. Man skall även bygga 
lansbrädor och lansar och behöver köpa in material till dessa. 

 
 
 
Nästa möte måndag 8 juni kl. 18.00 
 
 
Mötet avslutades kl. 20.00 
Vid protokollet 

__________________________________ 

 
Rickard Holst 
 
Justerare Justerare 
  
__________________________________ __________________________________ 
Theresa Hogart Thomas Svenningsson 
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Aktivitet Prio Ansvarig 
SM-regler 2020 möte Rickard 
Kick-off ryttare möte Cicci 
Inredning i materialvagn, lansbrädor mm möte Thomas F 
Verksamhetsplan 2020 möte Thomas S 
Tydliggöra regler för att tävla internationellt/SM-uttagning möte Rickard 
Officiell tillsägelse av klubbar möte Rickard 
Riktlinje sökande 2021 möte Rickard 
Styrdokument landslag 2021 möte Rickard 
   
Nyheter på hemsidan A Rickard 
Tävlingsrapport hantering B Rickard 
Slogantävling, vision B Thomas S 
High Chaparral - blir det av 2020? B Thomas S 
Valberedning B Thomas S 
Söka landslagsledare 2021- B Sofia 
Ren vinnare, information och genomgång B Rickard 
Strategidokument 2025 C Thomas S 
Anmälan och betalning i TDB C Rickard 
Endagslinser TDB C Rickard 
TR 2021-2022 Klar Lina 
Pay and Game på GHS 2021 C Cicci 
Synliga på mässan under GHS 2021  C Cicci 
Införande Pony Club, ridskoletävling.... C Cicci 
Mässpaddock C Thomas S 
Reklamkanaler C Ulle 
Domarkurs/vilka är domare?  Thomas S 
Överdomare  Thomas S 
Söka ställföreträdande förbundskapten   
Aktivera idrottslyftet   
Ansvarig Champions League   
Aktivera SISU för utbildning   
Kolla säljmaterial, flyers   
Prislista landslagsuppdrag/uppvisningar   
Falsterbo som landslagsuppdrag & tvåbensrace   
 
 


