Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
Den 3 maj 2021 kl 18.00 via teams.
Närvarande:
*ej närvarande

Ulrika Voeltzel
Jenny Almqvist
Theresa Hogart
Rickard Holst
Caroline Claeson
Frida Schelander

Gästbesök:

Saga Stockholm

Sofia Bengtsson
Jonna Nygren
Lina Bryngelsson
Felicia Ardbring
Cecilia Adolfsson
Felicia Ardbring

1. Mötets öppnande kl 18.05 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 (Nationellt)
a. Kommitté-representanter 2021
- Nya medlemmar/representanter två klubbar,
saknas svar från nya klubbarna Lilla Edet och Billdal, listan över klubbar kvarstår
utan representant för dessa två.
- Felicia representerar Landvetter som medlem tillsvidare.
b. Verksamhetsplan
- Mycket i planen för 2019-2020 tas med vidare för en ny plan.
- Diskussion om utbildning av linjedomare, internt Sverige och internationell.
Godkänd utbildning för att få gå som linjedomare i Sverige skall ses över,
Jonna stämmer av med Signe och ser om vi kan ta del av Danmarks material och
återkopplar med Rickard och Frida.
Tas upp i verksamhetsplan och jobbas vidare från domarnämnden och ses över om
tex Signe,Eivind,Eva-Lena/Joakim kan hålla utbildning.
Internationellt måste också ske med prov och mer information skall tas fram för att
finna utbildning för detta.
3. Internationellt
a. Möte senaste veckan för att se över kommande internationella mästerskap.
Danmark och Frankrikes upplägg är godkända i sina länder.
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4. Landslag
Uttagningarna är genomförda och lagen är presenterade.
Open tagit fram ett lag till VM och ett till EM, U18 har ett lag till EM.
Kläder diskuterades och behöver beställas nu. Rickard stämmer av med förbundet och
tar vidare till representanter för Open (Theresa) och U18 (Jenny)
Ryttarna beslutas betala 3.000kr/ordinarie ryttare och tävling, information meddelas i
god tid och betalning skall ske senast 11 juni. Viktigt att man skriver sitt namn först.
5. Tävlingssektionen
a. Arrangörer SM
Lycke-banan ej ledig för Par-SM och runt 16.000kr kostar en helg på annan arena, finns
vissa lediga banor tex Nordhalland, Alleby söker vidare.
6. Budget
Genomgång av uppdaterad budget för 2021.
- Internationella medlemsavgiften är ej betald, Ulrika stämmer av.
- Diskussion om ersättning till lagen, budget fördelas med 15.000kr per lag och
tävling. 2st lag EM och 1st lag VM, totalt 45.000kr
- Diskussion om ersättning till landslagstränarna. Ulrika ber tränarna återkomma med
en plan på kostnader för beslut före 20 maj.
- Materialvagnen skall tas upp med 5000kr i budget.
7. Punkter från klubbarna
a. Maskin för att rita linjer behövs till materialvagnen, Jenny kollar upp.
8. Nästa möte
a. Punkter till nästa möte
- Budget
- Verksamhetsplan 2021
Nästa möte måndag 8 juni kl 18.00. Mötet avslutades kl 20:00
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Jenny Almqvist

__________________________________
Ulrika Voeltzel
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Preliminär kalender 2021 (justerad 3/5)
(bekräftat med Danmark och Norges datum)
20-21 mars
31 mars- 4 april

Landslagsuttagning 2
Gothenburg Horse Show

29-30 Maj

Norway Summer Challenge i Norge

12-13 juni
19-20juni
24-27 juni

Nisse Cup – Alleby
Nordic Team Championship i Danmark
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 Frankringe, La Bonde
VM par i England
VM individuella i Wales

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

SM par – Alleby (NM) (ej lycke)
All-star pair i Danmark
SM individuellt – Gunnesby samarrangeras (ej horsepark)

9-10 okt

SM lag – Gunnesby samarrangeras (prel. Bokat horsepark)
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