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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

Den 22 juni 2021 kl 18.00 via teams. 

Närvarande:  Ulrika Voeltzel Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Almqvist Jonna Nygren 
 Theresa Hogart Felicia Ardbring 
 Rickard Holst Cecilia Adolfsson 
 Caroline Claeson Malin Thede 
 Frida Schelander  
 
Gästbesök: Saga Stockholm 
 
 

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams. 

a. Föregående protokoll är godkända. 

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

Jonna Nygren och Ulrika Voeltzel justerare. 

 

 

2. Kommitté (Nationellt) 

a. Kommitté-representanter 2021 

- Malin Thede representerar Grästorp tillsvidare som ersättare för Jenny. 

b. Verksamhetsplan  

- Döps om till 2021/2022 och läggs ut i kommitténs FB för diskussion. 

c. SM-regler 2022. 

- Skrivelse inkommit via förbundet om beslutet att endast ett lag per klubb får 

möjlighet till medalj, tas upp som aktivitet under hösten inför 2022 års regler. 

 
 

3. Internationellt 

a. NTC 9-10/10, Signe har återkommit att det finns en alternativ helg men den krockar 

med ind sm 25-26/9, både ind sm och lag-sm arrangeras av Gunnesby. 

Gunnesby ser över möjligheten att flytta ett SM och få med NTC i kalendern, Saga 

återkopplar i kommitténs FB.  
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4. Landslag 

a. Ryttare i landslag har bytts ut, beslut taget av ledare och informerats landslagsgrupp. 

Pengar återbetalades innan komplettering av trupp gjordes. 

Viktigt att man i framtiden har tydlig planering, fråga till förbund om tex hur långt fram 

inför mästerskap är det ok att byta ut ekipage eller ta ut ryttare,  

Ulrika tar frågan vidare med förbundet. 

Förslag diskuterades att ha bredare trupp och uttagning av lag närmare tävling, dock har 

man privat planering av semester som önskar god planering, frågan tas vidare under 

hösten inför 2022. 

b. Saga går med i landslagsgruppen. 

 

5. Budget 

a. Ersättning till landslagstränare 

- EM, Betalning av broavgift/boende i husvagn och el, ca 7.000kr för bägge. 

- VM, Inga kostnader upptagna, eftersöks budget. 

- Priser för covidtester ersätts. 

- Ovan nämnda kostnader ersätts med kvitton. 

 

6. Tävlingssektionen 

a. Linjedomarkurs genomförd och tredje provomgång har genomförts. 

26st godkända. Svårt för nya att hänga med. Praktik behövs för att hänga med. 

Blandning av danska/svenska/engelska och snabbt tempo. 

För nya behövs en svensk version i lugn takt, tex studiecirkel.  

Bra att läsa igenom regelboken innan. 

Domargruppen tar med frågan till hösten om uppsamling för nya. 

 

7. Punkter från klubbarna 

a. Inget övrigt 

 

8. Nästa möte 

a. Punkter till nästa möte 

- Verksamhetsplan 2021/22 

- Möjlighet till studiecirkel för nya 

 

Mötet avslutades kl 19:30 

Nästa möte onsdag 11 augusti kl 18.00.  
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Vid protokollet 

 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

 

Justerare Ordförande 

  

__________________________________ __________________________________ 

Jonna Nygren Ulrika Voeltzel 

 
 
 
 
Preliminär kalender 2021 (justerad 22/6) 
(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 
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 
21-22 aug Eftersöker möjlighet för SM-helg, flyttas hit 
 
4-5 sep SM och NM i par – Alleby (NM) (Nordhalland) 
11-12 sep All-star pair i Danmark 
25-26 sep SM individuellt – Gunnesby samarrangeras (Bokat Lilla Edet) 
 
9-10 okt SM lag – Gunnesby (Bokat horsepark) 
9-10 okt Nordic Team Championship i Danmark 
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