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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

Den 22 februari 2021 kl 18.00 via teams. 

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

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams. 

a. Föregående publicerade protokoll godkändes. 

 

b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes Frida Schelander 

Jenny Almqvist och Ulrika Voeltzel justerare. 

 

2. Kommitté 

a. Kommitté (Nationellt)  

Ekonomi 2021-2022 - Theresa Hogart 
Grenledare 2021 - Frida Schelander  
Internationell representant 2021 - Caroline Claeson 
Marknadsföring 2021-2022 - Felicia Ardbring, Sofia Bengtsson & förfrågan ställs även till 
Amanda Hogart där svar väntas. 
Landslagsgrupp 2021-2022 - Sofia Bengtsson, Jenny Almqvist, Ulrika Voeltzel 

Nämnder till val: 
Tävlingssektion ansvarig (ordförande): (val för 2021-2022) – Ulrika Voeltzel ser över 
nämndens uppdrag. 
TR-nämnd ansvarig (val för 2021)  - Jonna Nygren 
Domarnämnd ansvarig: (val för 2021-2022) – Rickard Holst 

Beslut som togs, tävlingssektion tas bort, då detta är uppdrag som kommittén gör. 

Förslaget godkänns och lämnas vidare till förbundet efter besked från Amanda. 
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b. Regler för rösträtt i kommittén 

Beslut som togs på mötet. 

För klubbar som är med i kommittén är det viktigt att delta aktivt i kommittéarbetet och 

vid förhinder ser till att annan representant finns på plats. 

- Ny klubb får rösträtt följande kalenderår efter att man deltagit på första tävling. 

- Befintlig klubb behåller rösträtt om man arrangerat tävling, max 2 klubbar som 

samarrangerar. 

 

c. Rösträtt 2021 

Nya klubbar, Grästorp/Billdal/Lilla Edet diskuterades. 

Billdal beslutas får rösträtt 2021 eftersom man deltagit på lagtävling. 

Grästorp och Lilla Edet ges dispens att får rösträtt i kommittén 2021 med anledning av 

att man samordnat tävling såsom nya regeln sätts upp. 

 

d. SM-reglerna 

Beslutades om att justera kvalifikationen och presentera på FB för slutligt beslut 

kommande möte. 

 

 
3. Internationellt 

a. Brexit – Ser ut att vara samma regler som tidigare men dyrare.  

Kommer kollas upp mer av Ulrika. 

b. Möte 6 Mars 

Diskussioner om mästerskapen skall skjutas fram ytterligare ett år om pandemin är kvar, 

kommittén har inget att tillägga i frågan, hänskjuts till de aktuella arrangörerna. 

 

4. Landslag 

a. Uttagningstillfällen. 

Banor bokade för uttagningshelgen 20-21 mars. 

Anmälan är stängd, men vi nekar inte sen anmälan. 

Information kommer skickas ut. 

Materialvagnen används. 

b. Landslagstränarnas upplägg för tävling eftersöks av Sofia 

 

5. Tävlingssektionen 

a. Tävlingskalender 

SM Lag och ind behöver få arrangörer vilket saknas och uppmanas att tilldelas klubbar. 

Klubbar tar med önskemålet och återkommer med vilken tävling man tar. 
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6. Budget 

a. Förbundet har utökat Budget för 2021 med 30.000kr 

Fördelning av budget ses över till kommande möten. 

Förslag på aktiviteter eftersöks via media av Frida. 

 

7. Punkter från klubbarna 

a. Diskussion om att se över fadderverksamhet så nya kan få en kontakt med någon som 

redan håller på. 

 

8. Nästa möte 

a. SM-regler 

b. Budget 

c. Storbritannien 

d. Nya kommittélistan 

e. Arrangörer SM 

 

 

Nästa möte på torsdag efter TS möte, i efterhand bestämdes torsdag 25 mars kl 18.00  

 
Mötet avslutades kl 19.40 
Vid protokollet 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

Justerare Justerare 

  

__________________________________ __________________________________ 

Jenny Almqvist Ulrika Voeltzel 
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Preliminär kalender 2021 (justerad 21/11) 
(bekräftat med Danmark och Norges datum) 
 
20-21 mars Landslagsuttagning 2 
 
31 mars- 4 april Gothenburg Horse Show 
24-25 april Nordic Team Championship i Danmark 
 
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) (Lycke) 
11-12 sep All-star pair i Danmark 
25-26 sep SM individuellt – (ej horsepark) 
 
9-10 okt SM lag (prel. Bokat horsepark) 
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