Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
Den 12 november 2020 kl 18.00 via telefonmöte.
Närvarande:
*ej närvarande

Thomas Svenningsson
Jenny Almqvist
Theresa Hogart
Rickard Holst
Ulrika Voeltzel
Caroline Claeson

Sofia Bengtsson
Jonna Nygren
Lina Bryngelsson
Felicia Ardbring
*Cecilia Adolfsson
*Magnus Nilsson

Gästbesök:

1. Mötets öppnande kl 18.00, 010-1238888 kod 63950122
a. Föregående mötes protokoll godkändes med undantag av diskussionen om SM-regler
som tas upp igen detta möte.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes Ulrika.
Jonna Nygren och Thomas Svenningsson justerare.
2. Kommitté
a. Kommitté-representanter 2021
Thomas har följt upp intressenter för ordförande och grenledare.
Endast Ulrika Voeltzel intresserad som ordförande och gemensamt beslut togs att välja
Ulrika Voeltzel till ordförande för Kommittén 2021-2022
Thomas meddelar förbundet vårt val.
Nästa möte ska övriga kommitteroller tillsättas enligt nedan:
Ansvariga roller till val:
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)
b.

Uppföljning från ridsportforum.
Intressant och inspirerande möte som rekommenderas. Frågan om hästens välfärd är i
fokus och speciellt munhälsa fortsätter uppmärksammas.
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/10/Muntrappan-rekommendationervidmunskador’
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c. Coronauppdateringar.
Kommittémötet körs vidare per telefon tills vidare, men önskas varvas med fysiska möte
när läget i världen förändras.
d. 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. Vi följer de regler som finns framtagna.
Samtliga undantagna beslut måste styrkas med underskrift i förväg.
Diskuterades att juniorer ej skall kunna krävas in som opendeltagare, behöver
diskuteras mer och ta beslut vid senare tillfälle.
• Säkerhet vid tävling, hur säkerställer vi nivån på tävlande.
Förslag och diskussionspunkter. Viktigt att alla ekipage har ett säkert beteende på
banan, diskuterades om ryttare måste ha tävlat i aktuell tävlingsform före
deltagande i SM. Beslut att TR-gruppen ser över SM-regeln om man kan tydliggöra
att man skall vara kvalificerad i aktuell klass. TR-gruppen skapar förslag för
kommittebeslut.
• 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.
• 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.
Tidigare diskussion om man skall erbjuda alternativ tävling om lagklass ej blir
fullständig i tex juniorklass, men behöver diskuteras mer om annat beslut skall tas.
Beslut att enbart erbjuda nybörjarklass vid SM.
• Använda aktuella regler med att fylla på A-final uppifrån, och att fylla ut i lägsta
final. Beslut att TR-gruppen tar fram tydligare förslag på SM-regeln för finaler.
• Enkla poäng vid rak serie SM-regeln ej uppdaterad, skall uppdateras med ovan
noteringar i jobbet av TR-gruppen för SM-regler.
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•

•

Kostnad för SM diskuterades, kan vi reglera högsta avgift för tävlingen.
Hur fördelar vi kostnader för olika banor. Hur hanterar vi sponsring, kortare
tävlingstider, billigare banor, tydligare redovisning. Skall SM få lov att kosta.
Vad kan vi i kommittén göra för att göra det billigare för SM, tex erbjuda
materialvagnen gratis, eller tex sätta en gemensam nivå för avgiften eller kräva in en
redovisning. Materialvagnen diskuterades men behöver i så fall tas upp i
budgetarbetet. Många bra tankar togs upp och kommittén kräver inte in en
ekonomisk redogörelse. Vi tackar de klubbar/arrangörer som genomfört tävlingar
2020 och litar på att alla gör sitt bästa.
Vill man ha billigare tävling, hänvisas det till att visa sitt intresse och arrangera.
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 och
uppdatera checklistan för tävlingsarrangör.
TR-gruppen tar med detta i SM-regler.
3. Internationellt
a. Felicia och Ulle representerar Sverige digitalt den 14-15 November
på IMGA Annual General Meeting 2020, övriga förberedelser.
Regelkommittén skall väljas, 6 platser och 7 intresserade att välja, kommittén lämnar
mandat till Ulrika och Felicia men önskar en blandning mellan ryttare och domare, från
olika länder.
Diskuterades nytt förslag om 6 ekipage för tävling i lag, viktigt att ta fram både för- och
nackdelar innan beslut kan tas.
Diskuterades EM för klubblag genom de två förbund som finns, finns idag via ett
förbund och vi ser det lämpligt att i så fall starta en likvärdig och inte en konkurrerande.
Coronastoppad tävling har förslag om att det måste vara 75% av länderna som kan delta
för att kunna köra det som mästerskap, vi är för detta beslut.
4. Landslag
a. Återkoppling landslagsledare, dom är informerade om valet.
5. Ekonomi
a. Utfall budget 2020
Kostnad för saknat/reparerat material till materialvagn godkändes av förbundet.
b. Ulrika har lämnat förslag på att trycka fram folders för att lägga på ridklubbar, men
viktigt att det används rätt och att fylla med intressant information.
Tar vidare detta till 2021.
c. Kommittén beslutar att utnyttja mindre del av budget för att hålla sparkrav.
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6. Tävlingssektionen
a. Tävlingskalender Sverige 2021, uppföljning av Norges/Danmarks genomförd.
b. Tävlingsrapporter 2020, SM-lag är skriven skall sparas.
c. Låna av ryttare i lag-SM blanketter skall lämnas in till ordförande i efterhand.
7. TR-nämnd
a. Ingen uppdatering.
8. Domarnämnd
a. Överdomare och dess närvaro på tävlingar diskuterades, hantering av detta ses över av
nämnden under kommande säsong.
9. Banbyggarnämnd
a. Ingen uppdatering.
10. Marknadsföring
a. Höstens aktiviteter, inga noterade.
b. Får sporten att växa
i. Rapport från Lysekil, fungerade bra och uppskattades på plats.
ii. Sociala medier, Erik med i tidningar som SM-vinnare
iii. Nya idéer, inget övrigt förutom Ulrikas notering om folders.
11. Punkter från klubbarna
a. Inget övrigt
12. Administration
a. Inget övrigt
Nästa möte på Torsdag efter TS möte, i efterhand bestämdes måndag 7 dec kl 18.00
Mötet avslutades kl 20.15
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Jonna Nygren

__________________________________
Thomas Svenningsson
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Preliminär kalender 2021 (justerad 12/11)
(bekräftat med Danmark och Norges datum)
6-7 mars
20-21 mars

Landslagsuttagning 1
Landslagsuttagning 2

31 mars- 4 april
24-25 april

Gothenburg Horse Show
Nordic Team Championship i Danmark

15-16 Maj
29-30 Maj
12-13 juni
24-27 Juni

SM individuellt
Norway Summer Challenge i Norge
Nisse Cup - Alleby
Nordiska Individuella i Norge

10-18 juli
12-20 juli

Falsterbo Horse Show
EM individuella och EM Lag i Danmark

3-7 aug
12-15 aug
18-24 aug

VM lag i Skottland
VM par i England
VM individuella i Wales

4-5 sep
11-12 sep
25-26 sep

SM par – Alleby (NM) (ej horsepark)
All-star pair i Danmark
SM lag – (ej horsepark)
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