Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 29 mars 2022 kl 18.00 via Google meet.
Närvarande:
*ej närvarande

Gästbesök:

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

Sofia Bengtsson
Jonna Nygren
Felicia Ardbring
Linn Ving
Malin Thede
Johan Dahlin

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams.
a. Föregående protokoll är godkända.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes ingen
Jonna Nygren och Ulrika Voeltzel justerare.
2. Kommitté (Nationellt)
a. Budget och fördelning till landslag skall ses över till kommande möte.
b. Materialvagn behöver köpas nytt material istället för skadat.
c. SM-regler diskuterades om något skall justeras utifrån senaste förslag.
Jonna presenterar förslaget på FB tillsammans med ytterligare förslag och beslutas på
kommande möte 12 april, representeras inte klubben på mötet faller rösträtten.
3. Internationellt
a. Internationell kurs på linjedomare krävs för 2022 och kursen behöver genomföras för de
som inte gått. Listan internationellt är inte uppdaterad. Caroline stämmer av att de ca
25st som har gått kursen kommer med från Signe plus de tidigare ca 10st.
4. Landslag
a. Uppföljning uttagningshelg.
Frågor som ställdes inför per epost saknas återkoppling på.
Oklart runt juniorlaget, Ulrika stämmer av med Sofia.
Uttagna juniorlag Ogge, Hilma, Tilda, Thyra Hedvig (Ellen danmark/norge istället för
hedvig), ingen reserv
Seniorlaget uttaget,
5 personer (Ulrika, Caroline, Amanda, Isabella, Ebba) plus en reserv (Tova).
Återkoppling till kommande uttagningstillfällen för tydlighet vad vi har uttagningshelgen
till och att de som är på plats söker till landslaget och inte träning, kontrakt har ej
kommit ut för påskrift.
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Ryttare på plats som inte betalat eller föranmält som tränare kände till.
Seniorlaget ser över möjlighet att tävla på EM också.

5. Övrigt
a. Inget övrigt togs upp
6. Punkter från klubbarna
a. Inget nytt
7. Nästa möte
a. Punkter till nästa möte
- Domarutbildningar/uppföljning - Leta dag/kväll med Eva-Lena
- Faddrar
- SM-regler
- Budget
- Tävlingslicens för landslagsryttare

Mötet avslutades kl 19.13
Nästa möte tisdag 12 april kl 18.00

Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst

Justerare

Ordförande

__________________________________
Jonna Nygren

__________________________________
Ulrika Voeltzel
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Preliminär kalender 2022 (justerad 19/1)
26-27 mars
9-10 april
23-24 april
6-8 maj
21-22 maj
(oklar)
18-19 juni
20-23 juli
29-31 Juli
3-9 aug
20-21 aug
25-28 aug
10-11 sep
(oklar)

Landslagsuttagning ute
Aixam partävling (Grästorp)
NTC, Danmark
Champions league
Norway summer (Norge)
ind SM (Gunnesby?)
Nissecup (Alleby på GHS)
VM lag, Frankrike
VM par, Irland
EM lag och ind., Wales
SM/NM par (Alleby på GHS)
VM individuellt, England
All star pair, Danmark
SM lag (Landvetter?)

2023

SM ind
SM par (Grästorp)
SM lag
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