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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

Den 25 mars 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: Saga Stockholm 
 

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams. 

a. Föregående publicerade protokoll godkändes. 

 

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

Jonna Nygren och Ulrika Voeltzel justerare. 

 

2. Kommitté (Nationellt) 

a. Kommitté-representanter 2021 

- Marknadsföring 2021-2022 – Amanda har godkänt 

-  Nya medlemmar/representanter 

o Felicia tillfrågad om vem som ska ta över för Landvetter – Inget svar 

o Isabelle tillfrågad om Billdal – Isabelle upptagen och inget extra namn ännu. 

o Lina Ericsson tillfrågad om Lilla Edet – inget namn ännu. 

o Jenny är representant för Grästorp. 

b. Fastslå SM reglerna,  

Senaste förslag för 2021 godkänns av samtliga närvarande 4 klubbar, och lämnas in till 

förbundet för deras beslut och publicering. 

c. Fastslå Röstlängd för 2021, 8 klubbar har rösträtt för 2021. 

Representanter söks fortsatt för några klubbar enligt ovan. 

 

 
3. Internationellt 

a. Brexit, svar finns hos Ulrika gällande regler och information. 

b. Godkänt med större hästar på VM i Australien 2023, 53st för och 47st mot 

protokoll från internationella mötet finns att tillgå. 

c. Godkänt med VM i Frankrike 2021, på La Bonde då Skottland avsagt sig tävlingen. 
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4. Landslag 

a. Uttagningstillfällen. 

Planerat till 24-25 april, utomhus ses över som möjlig lösning. 

Andra förutsättningar då Lag-VM är flyttad från Skottland till Frankrike, ny information 

ses över för att kontroller om det förändrar intresset för de som sökt eller inte sökt,  

Ulrika stämmer av med landslagsgruppen. 

Theresa anmäler till förbundet vilka lag som är aktuella att anmäla och betala till EM. 

 

5. Tävlingssektionen 

a. Arrangörer SM 

Gunnesby tar åt sig både Lag och ind. SM och bjuder in till samarrangemang där 

Grästorp är intresserade. 

Lycke banan ledig för Par och Alleby planerar detta snarast. 

 

6. Punkter från klubbarna 

a. 5st har skrivit in på undersökning av önskade åtgärder,  

Träningsläger, träningstävling mm eftersöks. 

b. Tankar och diskussion om det finns något att göra likt andra grenar som onlinetävlingar. 

Fråga går vidare till marknadsföringsgruppen från Ulrika att aktivera upp en aktivitet. 

Ett förslag, bestäm gren för att skicka in, eller den som kör varje vecka flera veckor i rad. 

Tex använda hashtag och företag för fånga in priser. 

c. Arbetsdag för materialvagn. Rickard kollar med Magnus om datum och bjuder in till 

gemensam arbetsdag. Korgar för bollar önskas fortfarande. 

 

7. Nästa möte 

a. Punkter till nästa möte 

- Budget 

- Styrdokument landslag 2021 

- Verksamhetsplan 2021 

Nästa möte måndag 26 april kl 18.00  

Mötet avslutades kl 19:00 

 

Vid protokollet 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

Justerare Justerare 

  

__________________________________ __________________________________ 

Jonna Nygren Ulrika Voeltzel 
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Preliminär kalender 2021 (justerad 25/3) 
(bekräftat med Danmark och Norges datum) 
 
20-21 mars Landslagsuttagning 2 
31 mars- 4 april Gothenburg Horse Show 
 
29-30 Maj Norway Summer Challenge i Norge 
 
12-13 juni Nisse Cup – Alleby 
19-20juni Nordic Team Championship i Danmark 
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 Frankringe, La Bonde 
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 – Gunnesby samarrangeras (ej horsepark) 
 
9-10 okt SM lag – Gunnesby samarrangeras (prel. Bokat horsepark) 
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