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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

Den 8 oktober 2020 kl 18.00 via telefonmöte. 

Närvarande:  Thomas Svenningsson Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Almqvist Jonna Nygren 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 Rickard Holst Felicia Ardbring 
 Ulrika Voeltzel *Cecilia Adolfsson 
 Caroline Claeson *Magnus Nilsson 
Gästbesök: Frida Schelander 

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 Thomas. 

Theresa Hogart och Thomas Svenningsson justerare. 

 

2. Kommitté 

a. Få sporten att växa, Jenny kommer att besöka Lysekil för uppvisning och träning. 

MG kommittén önskar att sporten ska synas genom att vara aktiva på olika media, Sofia 

vill ha bra och skarpa bilder samt information för att kunna lägga ut på sociala medier. 

b. Kommitté-representanter 2021, behöver sökas av klubbarna, alla måste hjälpas åt. 

Det finns fortsatt två namn finns på intresselistan för ordförande i övrigt inget annat. 

Thomas intervjuar intresserade för ordförandeposten som underlag till val nästa möte. 

Poster att tillsättas inför 2021. 

Ansvariga roller till val: 
Ordförande: (val för 2021-2022) 
Ekonomi: (val för 2021-2022)  
Grenledare: (val för 2021)  
Internationell representant: (val för 2021)  
Marknadsföring: (val för 2021) 
Landslagsgrupp: (val för 2021-2022)   
Nämnder till val: 
Tävlingssektion ansvarig (ordförande): (val för 2021-2022)  
TR-nämnd ansvarig (val för 2021)  
Domarnämnd ansvarig: (val för 2021-2022) 

 

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

Rickard stämmer av med Norge och Danmark för ”gemensam” kalender. 

Preliminär kalender finns i slutet på protokollet. 

 

d. ”Digifysiskt” ridsportforum 17-18 okt, telefonmöte. Jenny och Thomas anmälda. 
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e. Uppföljning efter SM-tävlingar 2020. 

• Lån av ryttare och dispenser hanterades via tävlingssektionen. 

Kan man låna in ryttare till lag och samtidigt låna ut till annat lag, frågan 

diskuterades och kommer att lyftas vidare för beslut kommande möte. 

• Säkerhet vid tävling, hur säkerställer vi nivån på tävlande. 

Förslag och diskussionspunkter. Att man inte får göra första tävling på SM, man 

borde ha tävlat i aktuell tävlingsform tidigare, U14 skall ej kunna räknas som 

opendeltagare, enbart valfritt deltagande. Beslut att se över SM-regeln, tydliggöra 

att man skall vara kvalificerad och ha tidigare tävlan i aktuell klass. 

• Dispensansökan inkommit som diskuterats. Förbundet sköter dispensen, kan fråga 

Kommitté om invändning, och hanterades då i enlighet med lån av ryttare, och i 

aktuell fråga svarade tävlingssektionen att inga hinder fanns då det är ryttare som 

fungerar på banan. Detta flöde framkom inte vid tidigare diskussion då man 

missuppfattat att godkännandet kom från fel håll, utrett nu. 

• Psykosocial upplevelse diskuterades. Vi behöver lyfta varandra mer i den generella 

frågan om saker som händer och hjälp som önskas. Inställningen är viktig. 

Intressant att ett specifikt tillfälle upplevdes på väldigt olika sätt. 

Det är ok att alla inte kommer överens, men det måste stanna där, påminn varandra 

så vi håller oss inom rimliga gränser. Kom ihåg allmän uppmaning i våras. 

 

Ytterligare punkter att diskutera vidare nästa möte: 

• Konkurrens av ind. tävling på Lag-SM diskuterades.  Ind. tävling ses som konkurrens 

och man väljer ind. istället för lag, diskuterades möjligheter i att istället ha 

nybörjarklass om man önskar kunna erbjuda andra ryttare en lättare tävling. 

• Kostnad för SM, kan vi reglera högsta avgift för tävlingen. 

Hur fördelar vi kostnader för olika banor. 

Hur hanterar vi sponsring och högre avgifter mm. 

• Diskussion om upplägget av grenfördelning, 

IMGA har officiellt dokument med rekommendationer att följa. 
https://www.mounted-games.org/imga/games/selection/Selection%20of%20Games%20v4.0.pdf 

TS önskas stötta i fördelning. Finns också en klassning av grenar att se över. 

• Materialvagn. 

• Använda aktuella regler. 

  

https://www.mounted-games.org/imga/games/selection/Selection%20of%20Games%20v4.0.pdf
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3. Internationellt 

a. Felicia och Ulle representerar Sverige digitalt den 14 november  

på IMGA Annual General Meeting 2020. 

 

4. Landslag 

a. Satsningsgrupper, inget nytt, inga genomförda tävlingar 2020. 

b. Landslagscoacher röstning mellan Steven/Cicci, Isabelle/Linn. 

Sluten röstning via Frida Schelander. 

U18 gemensamt beslut på Linn Ving. 

Open, Steven 2 röster och Cicci 3 röster, majoritetsbeslut på Cecilia ”Cicci” Adolfsson. 

Landslagsgruppen återkopplar till alla 4 om besked. 

c. Uttagningstillfällen.  

Beslutade tillfällen återkopplas med valda landslagsledare av landslagsgruppen. 

 

5. Ekonomi 

a. Budget genomförd och publiceras via Thomas. 

Material skall inskaffas till materialvagn. 

 

6. Tävlingssektionen 

a. Sköts till nästa möte. 

 

7. TR-nämnd 

a. Sköts till nästa möte. 

 

8. Domarnämnd 

a. Sköts till nästa möte. 

 

9. Banbyggarnämnd 

a. Sköts till nästa möte. 

 

10. Marknadsföring 

a. Sköts till nästa möte. 

 

11. Punkter från klubbarna 

a. Sköts till nästa möte. 

 

12. Administration 

a. Inget övrigt 
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Nästa möte 12 November kl 18. 

 
 
Mötet avslutades kl 20.15 
Vid protokollet 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

Justerare Justerare 

  

__________________________________ __________________________________ 

Theresa Hogart Thomas Svenningsson 

 
 
 
 
Preliminär kalender 2021 (justerad 20/10) 
(bekräftat med Danmark och Norges datum) 
 
6-7 mars Landslagsuttagning 1 
20-21 mars Landslagsuttagning 2 
 
31 mars- 4 april Gothenburg Horse Show 
24-25 april Nordic Team Championship i Danmark 
 
15-16 Maj SM individuellt (midsommarhelg) -  
29-30 Maj Norway Summer Challenge i Norge 
12-13 juni Nisse Cup - Alleby 
24-27 Juni Nordiska Individuella i Norge 
 
10-18 juli Falsterbo Horse Show 
12-20 juli EM individuella och EM Lag i Danmark 
 
3-7 aug VM lag i Skottland 
12-15 aug VM par i England 
18-24 aug VM individuella i Wales 
 
4-5 sep SM par – Alleby (NM) 
11-12 sep All-star pair i Danmark 
25-26 sep SM lag -  
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