Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 10 januari 2017 på Göteborg Horse Park.
Närvarande:

Agneta Kindholm
Jonna Nygren
Jan-Eric Hogart
Sandra Persson
Magnus Nilsson

Nathalie Borgen
Frida Schelander
Eva-Lena Olsson-Ekroth
Elin Schelander

1. Mötets öppnande
a. Ordförande förklarade mötet öppnat.
b. Föregående mötes protokoll godkändes.
c. Till sekreterare valdes Jonna Nygren och till justerare valdes Frida Schelander.
2. Landslag
a. Planering spetsgruppen
i. Landslagstränare 2017 har valts för open Gareth Hywel Whitney, för U17
Caroline Claeson och för U12-14 Linn Wing.
ii. Uppstartsmötet för spetstruppen. Ann-Sofie har informerat tränarna om
tidsplanen.
1. 11-11.30 Förmöte med tränarna
2. 11.30-12.30 Uppstartsmöte med tränare, ryttare och tränare
3. 12.30-13.30 Mental Träning för ryttare. Mental träning är öppen för alla
ryttare och tränare. Kostar 200 kr per person. Spetsgruppsryttarna
rekommenderas att vara med.
iii. Platser för uttagninarna
1. 4 feb Valsäng, Nathalie kollar
2. 5 feb Alleby, Magnus kollar
3. 4 mars Nordhalland, Frida kollar
4. 5 mars Strömma, Elin kollar
5. Precamp för de uttagna ekipagen föreslås 8-9 april. Elin stämmer av med
tränarna och om Partilles eller Göteborg Horse Park är ledig.
iv. Inbetalningar, gruppindelningar, kontakt med ryttarna. Elin hör med Ann-Sofie
om hon kan ta på sig kontakten med ryttarna och emottagande av betalning.
3. Tävling och tävlingstermin
a. Linjedomar och domarutbldning är föreslagen i samband med GHS. Gunilla skulle höra
efter med Peter Dale om han kan hålla i en utbildning för . Elin hör med Gunilla om hon
har pratat med Peter.
b. Förslag till tävlingstermin 2017, det blir ingen lagserie utan enskilda lagtävlingar.

Datum

Par/Lag/Ind
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10-11 juni
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Nisse Cup
European Hippo Event, ej
fastställt

1-2 juli

Par

Vakant

SM

23-24 sept

Ind

Hålta

SM

30 sept-1 okt

Lag

SM

c. Regler för vårens lagtävlingar 2017
i. Frågan bordläggs till nästa möte.
4. Internationellt
a. Summering av det internationella mötet bordläggs till nästa möte då Gunilla inte var
närvarande.
5. Nationellt
a. Antal aktiva ryttare i Mounted Games har inventerats, 2016 fanns 96 tränande ekipage
och 70 tävlande ekipage.
b. Elin rapporterade från Ridsportforum.
c. Verksamhetsplaner 2017 och verksamhetsberättelse 2016. Alla är skapade av respektive
ansvarig och läggs i dropbox. Beslutades att alla kommittemedlemmar läser och
kommenterar under denna vecka. Nästa vecka sammanställer respektive ansvarig så att
dokumenten kan skickas in till SvRF.
i. För Verksamhetsplan för grenkommittén ansvarar Jonna och Christer.
ii. För Verksamhetsplan för landslag ansvarar Agneta.
iii. För Verksamhetsberättelse för 2016 ansvarar Elin.
d. Kick off 2017. Beslutades att Frida och Andreas tar fram förslag på aktivitet.
6. TR
a. Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för arbete med Tävlingsreglementet under 2017,
Gunilla är kontaktperson gentemot SvRF och övriga medlemmar är Eva-Lena och
Theresa.

b. Ändringar 2017. Beslutades att TR-gruppen skriver en kort summering av
huvudändringarna 2017 och lägger på hemsidan.
7. Marknadsföring
a. Christer uppdaterar beslutsloggen på hemsidan.
8. Ekonomi
a. Budgetförslag baserat på beslutad budget från SvRF 2017 bordläggs till nästa möte.
b. Startkit / tävlingsmaterial status. Ann-Sofie har fått offerter på startkit. Beslutades att
Frida hör med Cicci om pris från fler leverantörer och Sandra hör med Wangerås om
tillverkning av lansbrädor.
9. Administration
a. Listan över klubbrepresentanter och kommitte uppdaterades.
10. Övriga punkter
a. Beslutades att ryttare som är uttagna till lag-EM får starta individuella VM. För att detta
ska få ske ska det meddelas till landslagstränaren på blanketten som skrivs i vid
uppstartsmötet, där det också ska meddelas om ryttaren ska rida samma ponny eller
vilken ponny ryttaren avser rida på lag-EM om det är olika.
11. Nästa möte
a. Den 7 februari, på Göteborgs Horse Park .
b. Punkter till nästa möte
i. Bordlagda punkter från detta möte.

Vid protokollet

Justerare

____________________
Jonna Nygren

________________________
Frida Schelander

