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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

den 21 november 2022 kl 18.00 via Google meet. 

Närvarande:  Ulrika Voeltzel Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Almqvist Jonna Nygren 
 Theresa Hogart Felicia Ardbring 
 Rickard Holst Karin Svenningsson 
 Caroline Claeson Emilia Karlsson 
 Frida Schelander Johan Dahlin 
Gästbesök: - 

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. 

c. Röstlängd närvarande klubbar: Alleby, Gunnesby, GHSK, Hålta  

Ej representerade: Grästorp, Lilla Edet 

 

2. Kommitté (Nationellt) 

a. Diskussion om valbara roller och tävlingssektionens återkoppling. 

Förslag på representanter I roller diskuteras på FB inför beslut. 

Väljas: Ordförande, Ekonomi, Grenledare, Internationell representant, Marknadsföring, 

Landslagsgrupp, Tävlingssektion, TR-nämnd, Banbyggarnämnd, Domarnämnd. 

b. Gamesmail hanteras av Sofia och behöver ses över när Sofia kliver av 

c. Budget 2022 utfall. 

70.000kr betalt för VM och 4000kr för årsavgift samt landslagskläder 10.000kr 

Kvar att använda 14.000kr och beslut togs att köpa in till materialvagn. 

d. Budget 2023. 

Förslag publiceras på FB för vidare diskussion. 

e. Kalender 2023 diskuterades och SM beslutades till  

16-17/9 ind SM, 30/9-1/10 par SM/NM, 21-22/10 lag SM 

 

3. Regelverk 

a. TR 2023 fråga om att fota och filma när man befinner sig inne på banan 

(otillåtet i IMGA Rule-Book men tillåtet i Sverige). 

Kommer inte med i TR, men vi ser till att skriva med detta i prop/ryttarmeddelande, och 

starter håller koll och ser till att det inte sker. 
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b. SM-regler 2023 (omlottning vid ojämna heat och låneregel behöver beslutas om) 

- omlottning innan första heatet, ändras till första omgången. 

- dag2 om det blir ojämnt efter besiktning, förslag att följa Norge med uppflyttning inför 

varje omgång. 

Jonna skriver ett förslag att använda på SM och presenterar i kommitté-grupp. 

c. Diskussion om lag-sm och minst 3 från en klubb, förslag läggs upp för röstning om att ha 

fritt satta lag, tar hem frågan till klubbarna för vidare röstning. 

 
4. Internationellt 

a. Ingen uppföljning just nu. 
 

5. Landslag 

a. Avslut landslag 2022 (betalningar, enkät) 

Betalning kvarstår för landslagen, Theresa skickar restlista till Ulrika. 

Enkät utlämnad, många öppna frågor och inte mycket negativt, men flera positiva svar, 

generellt önskas mer träningar. Sofia sammanställer och presenterar till kommittén. 

b. Tävlingslicens för landslagsryttare är ett krav. 

- viktigt/krav att man är medlem i klubb och har licens för tävlan i landslag 

- lektionslicens är godkänt och skall skrivas med som krav till landslagstävlan 

- meetinglicens är inte en godkänd licens då vi inte kan reglera denna, minst 

lektionslicens gäller för landslagsryttare 

c. Landslagstränare 2023 

- Befintliga tränare önskar vara kvar, inget i enkät motstrider omval. 

- Enhälligt beslut med omval av Quentin och Felicia som landslagsledare 2023. 

d. Fråga ställd för att skicka vidare till vald tränare, vilka/vilket lag representerar Sverige i 

de nordiska tävlingarna, EM-lag eller VM-lag? 

e. Landslagsuttagning Lag-VM Australien 2023 

- ansökning hittills till Australien 12st open och 4st u18 

- landslagstränarna får den intresseanmälan som anlänt för vidare planering av 

uttagning 

- viktigt att kunna rida på andra hästar, och informeras inför uttagningsträningar vad 

som gäller, och att vara medvetna om kostnaden 

- plan att lag tas ut i januari 2023, beslut att ha en uttagningshelg i januari 

- diskussion om ridande tränare, inget beslut detta möte 

f. Landslagsuttagning Lag-EM England resp Nordiska tävlingar 

- dags att lämna ut ansökan för England 

- plan att laguttagning sker i mars 
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6. Övrigt 

a. Markering av linjer till materialvagn eftersöks på media. 

 

7. Punkter från klubbarna 

a. Inget nytt 

 

8. Nästa möte 

a. Punkter till nästa möte 

- Domarutbildningar/uppföljning - Leta dag/kväll med Eva-Lena 

- Faddrar 

- SM-regler 2023 

- Budget 2023 

- Gamesmail hantering 

- Val av kommitté 

 

b. Uppdateringar som skall ske till ryttarmeddelande/prop 

- Vid meetinglicens ska ryttaren påvisa att en licens betalats per meeting (tävling). 

- Coach på banan får inte fota eller filma under tävling, måste fokusera på tävlingen 

- Eventuellt följa beslutat SM-lottning  

 

c. Uppdateringar till landslagskontrakt/dokument 

- Medlemskap och Licens är ett krav 

- Vilka åtaganden har man, tillgänglig för tävlingar mm 

- Formellt kontrakt att skriva under 

 

Mötet avslutades kl 21.00 

Nästa möte måndag 12 december kl 18.00 

 

Vid protokollet 

 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

 

Justerare Ordförande 

  

__________________________________ __________________________________ 

Jonna Nygren Ulrika Voeltzel 
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Preliminär kalender 2023 (justerad 21/11) 
 
 
Januari Landslagsuttagning ute 
 
8-9 april Spring pairs (Nordhalland) 
15-16 april NTC, Danmark 
29-30 april Aximapokalen partävling (Grästorp) 
 
6-7 maj Champions league 
20-21 maj Norway summer (Norge) 
10-11 juni Nissecup (Alleby på GHS) 
 
7-9 juli Nordisk ind. 
17-23 juli VM par Danmark 
 
1-6 aug EM lag/ind England 
14-20 aug VM ind Frankrike 
26-27 aug Norden euro ind 
 
9-10 sep All star pair, Danmark 
16-17 sep SM ind (Nordhalland?) 
30/9-1/10 SM/NM par (Alleby) 
 
8-15 okt VM lag Australien 
21-22 okt SM lag 
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