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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

Den 14 september 2020 kl 18.00 via telefonmöte. 

Närvarande:  Thomas Svenningsson *Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Ahlmqvist *Tomas Feltenby 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 Rickard Holst Felicia Ardbring 
 Ulrika Voeltzel *Cecilia Adolfsson 
 Caroline Claeson *Magnus Nilsson 
Gästbesök:  

1. Mötets öppnande kl 18.00, 010-1238888 kod 63950122 

a. Föregående mötes protokoll utlagd på hemsida. 

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

Ulrika Voeltzel och Thomas Svenningsson justerare. 

 

2. Kommitté 

a. Få sporten att växa, inget nytt att tillägga. 

b. Kommitté-representanter 2021, två namn finns till ordförande i övrigt inget annat. 

c. Boka SM datum 2021. Ett på våren och två under hösten. 

Ind.sm i slutet av juni, tanke att köra samma grenar som VM, kanske GHSK, Halmstad 

mm, eller gräsbana om vi genomfört annan tävling innan. 

September de andra två med en vecka ledigt mellan. 

Alleby önskemål om Par-SM på GHSK. 

Grästävling efterfrågas, alla tar med att kolla upp tänkta banor. 

d. ”Digifysiskt” ridsportforum 17-18 okt, telefonmöte. Jenny och Thomas planerar in. 

 

3. Internationellt 

a. The 2020 IMGA Annual General Meeting nov 14-15, telefonmöte Ulrika och Felicia. 

b. Corona uppdateringar. La-Bond (champions league) ställer in. 

c. Vi har tillsammans med andra länder såsom Italien ifrågasatt internationellt att det är 

mycket brittiska influenser i de tävlingar och planeringar som sker. 

d. Utvärdering av SM 2020 skall genomföras kontra översyn av SM-regler, Thomas tar med 

till kommande dagordning. 

Punkter från mötet just nu. 

- Varför konkurreras SM mot annan tävling  på samma plats. 

- Hur dyrt får det vara, kan vi sätta någon gräns. 

- Kan vi kräva materialvagnen och ställa ut den utan kostnad. 

- Sända live, provade Par-SM, https://www.youtube.com/watch?v=RNOSwBG_dIU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNOSwBG_dIU
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4. Landslag 

a. Rapport från satsningsgrupperna. Lagtävlingen i Danmark ser ut att ändras till par, 

avvaktar september, vid lagtävling siktar juniorerna på att åka. 

b. Landslagscoacher, 31 oktober skall valet vara klart. 

Två har sökt till junior. 

Ber Sofia återkoppla med Stevens ansökan. 

c. Uttagningstillfällen 

Föreslaget 20-21 Mars, och önskemål om tidigare preliminärt 6-7 Mars 

d. Justerad version av landslagsdokument läggs ut på kommitténs sida för åsikter. 

 

5. Ekonomi 

a. Budget 2020, inget nytt. 

b. Uppföljning - Förslag från förra mötet. 

Felicia har sett över End-Of-Season och diskuterat med Grevagården, men inget ledigt, 

Caroline kollar alternativ plats och helg, Ulrika kollar upp möjliga tränare. 

Thomas har stämt av med förbundet om GHS och inte möjligt. 

Thomas ser över möjlighet att dela monter med Bohus Elfsborgs Caroliner (KBEC) 

Internationell linjedomarkurs eftersöks. 

Kvarstår att beställa saknat tävlingsmaterial för 25.000kr 

 

6. Tävlingssektionen 

a. Tävlingskalender Sverige 2020, SM, NM 

- Partävling NM och inofficiella inställda. 

- Lag-SM 19-20 sep genomförs av Gunnesby på Lilla Edets bana. 

- Ind. SM 3-4 okt, Landvetter tar över och genomför på NHRK (Nordhalland). 

b. Tävlingsrapporter övriga tävlingar, SM-par. 

SM-par inlämnat, inget att anmärka. 

c. Beviljande lån av ryttare till lag-SM. 

Hålta lånar in 3st från Alleby/Grästorp/Kungsbacka, avstämt med befintliga lag. 

GHSK lånar in från Gunnesby 2st, fråga ställd till extra ryttare som prioriterat att rida 

ind. för GHSK istället. 

Landvetter lånar in 1st från Alleby. 

Billdal skall låna in från Mark, ej bekräftat ännu. 

 

7. TR-nämnd 

a. Inget nytt. 

 

8. Domarnämnd 

a. Behov av domarkurs finns inför internationella kraven. 

 



               

 Sida 3 av 4 

9. Banbyggarnämnd 

a. Kontroll av Lilla Edets bana har genomförts och dispens har getts för lag-SM 2020. 

b. Materialvagnsstatus, inget nytt. 

c. Nordhallands bana ses över för godkännande av 6 banor till ind. SM, större än Ale-

Jennylund. Inte fiberunderlag, men ses som ok. 

 

10. Marknadsföring 

a. Planera höstens aktiviteter. 

End-Of-Season ses över, eventuellt kunna livesända. 

b. Spaningar på att sända live via Instagram ute hos klubbar och tävlingar. 

 

11. Punkter från klubbarna 

a. Individuella SM kostar i år 1000kr, men det är många kostnader som skall täckas med 

den kostnaden. Materialvagn, veterinär och priser ingår och skall fördelas på de få 

deltagare som deltar. 

 

12. Administration 

a. Inget övrigt 

 

 

Nästa möte 8 Oktober kl 18. 

 
 
Mötet avslutades kl 20.00 
Vid protokollet 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

Justerare Justerare 

  

__________________________________ __________________________________ 

Ulrika Voeltzel Thomas Svenningsson 
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Preliminär kalender 2021 
 
6-7 mars Landslagsuttagning 1 
20-21 mars Landslagsuttagning 2 
 
31 mars- 4 april GBG Horseshow 
12-13 juni Nissecupen 
26-27 juni SM individuellt (midsommarhelg) 
 
10-18 juli Falsterbo horseshow 
11-19 juli EM lag Danmark 
3-7 aug VM lag Skottland 
  
4-5 sep SM par - Alleby 
25-26 sep SM lag 
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