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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

den 12 december 2022 kl 18.00 via Google meet. 

Närvarande:  Ulrika Voeltzel Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Karin Svenningsson Jonna Nygren 
 Theresa Hogart Felicia Ardbring 
 Rickard Holst Emilla Karlsson 
 Caroline Claeson Niclas Hansson 
 Frida Schelander  
Gästbesök: - 
 

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams. 

a. Föregående protokoll är godkända. 

b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes ingen 

Karin Svenningsson och Ulrika Voeltzel justerare. 

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

Ej representerade: 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. 

inga intresserade anmälda och sittande föreslås till omval. 

Tränare med i landslagsgrupp, och behöver representant för både junior och senior. 

b. Gamesmail hanteras av Sofia och behöver ses över när Sofia kliver av, vem tar vid? 

c. Domarutbildning som uppföljning och uppfräschning i samband med EM-uttagningar. 

d. Faddrar bordläggs, men har någon ett intresse att driva vidare så lyfter vi det och tex 

prova-på-grupp eller andra varianter är intressant. 

Vi behöver hitta nya klubbar och stötta när det är igång, tex ha tillgängliga tränare. 

 

 

3. Regelverk 

a. Förslag på beställning av material, beslutas att köpa och fakturan efterfrågas för 

betalning av förbundet, Theresa kollar med förbundet för betalning 
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b. SM-regler till röstning 

1. omlottning, bara innan tävling börjar (första heatet, första omgång) – beslut ja 

2. ojämnt antal ryttare senare i tävlingen - beslut att gå vidare, kollas upp med 

klubbarna. 

3. Lagsammansättning Lag-SM, inget problem för riksidrottsförbundet att man inte har 

rena klubblag. Diskussioner om toppning och vad konsekvensen blir, röstning 2 för och 2 

emot, Gräsorp och Lilla Edets röster kvarstår. 

4. Alla sm-medaljörer i samma klass på samma prisutdelning, röstning sker i klubbar 

inför kommande dialog. 

 
4. Internationellt 

a. Punkter att röstas om kommande internationella mötet. 
1. Hur ska lottning ske under  internationella event, seedning eller lottning/program. 
2. Handpenning vid anmälan till lag-VM i Australien, betala i förväg. 
3. Veterinär på plats vid internationella event. 

 

5. Landslag 

a. Saknas många betalande för nordiska team 2022, enbart 3 senior har betalat. 

Jonna skickar till junior och Ulle till senior som skall betala. 

Landslagsuttagning för VM, förslag sista helgen i januari (söndag 29 jan), avvaktar 

bekräftelse, uppföljning av intresse har skickats ut, något avhopp, men största frågan 

var hur uttagningen kommer ske och lite andra frågor. 

Har vi plats att träna på, hur tränar vi, beslut Alleby 29 januari 2 pass. 

Betalning för uttagningshelgen, beslut 200kr anmälningsavgift. 

Sofia skickar ut en information om detta. 

 

b. Ulle skriver om landslagsdokument med hjälp av Felicia så att det kommer tu till 

anmälda ryttare innan uttagning. 

 

c. Landslagsuttagning för EM, förslag i mars efter GHS. 

Förslag att EM-laget tävlar på nordiska lagtävlingarna. 

Ulrika stämmer av med tränare om lämpligt uttagningstillfälle 

 

6. Övrigt 

a. Markering av linjer till materialvagn eftersöks på media. 

b. Mantorp ses över som SM-lag arrangör, Rickard återkopplar efter möte med Mantorp. 

c. Tävlingskonvent med förbundet i Stockholm fortsatt lediga platser 14-15 jan, resan 

betalas av förbundet alternativt kommittén. 
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7. Punkter från klubbarna 

a. Inget nytt 

 

8. Nästa möte 

a. Punkter till nästa möte 

- Datum för arbetsdag för vagnen 

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

- Val av kommitté 

- SM-regler 2023 

- Budget 2023 

- Gamesmail hantering 

 

b. Uppmaning 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 20.15 

Nästa möte måndag 30 januari kl 18.00 

 

Vid protokollet 

 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

 

Justerare Ordförande 

  

__________________________________ __________________________________ 

Karin Svenningsson Ulrika Voeltzel 
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Preliminär kalender 2023 (justerad 15/12) 
 
 
29 jan Landslagsuttagning Alleby 
Mars Landslagsuttagning 
 
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 
 
1-5 aug VM ind Frankrike 
8-13 aug EM lag/ind England 
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 
 
 
 
 
 


	1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams.

