Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 30 september 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
Felicia Ardbring
Cecilia Adolfsson
Malin Thede

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams.
a. Föregående protokoll är godkända.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes Saga Stockholm
Jenny Almqvist och Ulrika Voeltzel justerare.
2. Kommitté (Nationellt)
a. SM lag 2021
3 anmälda juniorlag, 1 anmält openlag
Förhoppning har varit och få till juniorklass och seniorklass.
Två beslut att rösta om som delvis hör ihop.
Beslut SM i lag kommande vecka:
Juniorklass genomförs med Gunnesby inlånade ryttare, 4 lag då anmälda.
Seniorklass ställs in med för lite lag anmälda, ses över alternativ tävling.
SM-regler kommande år:
Tas upp i klubbarna för beslut om justerade krav kommande möten.
b. Verksamhetsplan 2022
Diskussion om ytterligare mål med att visa upp sporten för ridlärare i distriktens
utbildningsinsatser, Saga går vidare med frågan.
Övriga diskussioner om aktiviteter som görs för att få igång provtillfällen.
3. Internationellt
a. Uppföljning IMGA-möte. Protokoll har delgetts,
domarutbildning finns att ta del av på internet som ses som godkänd utbildning.
http://training.eventsecretary.com.au/imga-training/user/view.php?id=123&course=2

Sida 1 av 3

4. Landslag
a. Tränare 2022
Linn lämnar sin plats för 2022, Sofia söker ny omgående.
Cicci är fortsatt intresserad för 2022, klubbarna stämmer av om så önskas.
Diskussion om säsong som varit och Ciccis tillfälliga avhopp inför VM.
Viktigt att man bygger ett bra team runt landslagsledarna med landslagsgruppen.
b. Utvärdering 2021 har inte skickats ut, önskas att göras, Ulrika kollar med Sofia,
diskuterades frågor att ta med.
c. Clinic Flyinge tas vidare med Felica som informeras via Ulrika.
Tankar att kunna ha en monter, eller material bredvid.

5. Nästa möte
a. Punkter till nästa möte
- Verksamhetsplan (läggs upp och kan diskuteras löpande).
- Landslagsledning
- Kommittéval
- Resultat 2021 (utfall), Budget 2022
- SM-regler

Mötet avslutades kl 19:35
Nästa möte tisdag 26 oktober kl 18.00 (lokalt möte på Gunnesby)

Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst

Justerare

Ordförande

__________________________________
Jenny Almqvist

__________________________________
Ulrika Voeltzel
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Kalender 2021 (justerad 24/8)

9-10 okt

SM lag – Gunnesby (Bokat horsepark)

Preliminär kalender 2022 (justerad 30/9)
(bekräftat med Danmark datum)
16 jan
Clinic Flyinge
23-24 april
NTC
11-17 juli
VM lag, Frankrike
2-11 aug
EM lag och ind., Wales
10-11 sep
All star pair
Nissecup
SM ind
SM par
NM par
SM lag
VM par, Irland
VM individuellt, England
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