Alleby ridklubb - Tävlingssektionen
Mötestyp:
Datum/Tid/Plats:
Skrivet av:

Planeringsmöte
2018-07-02
Anders Hansson

Deltagare

Frånvarande

Extern deltagare

Punkt

Anders Hansson (AH)

Sara Gunnarsson (SG)

Annika Holst

Alla

17:30-18:30

Alleby ridklubb

Anki Wölfinger (AW)
Rebecca Wernlund (RW)

Catarina Wernlund (CW)

Marie Olofsson (MO)
Sandra Ivestig (SI)

Caroline Claesson (CC)

Tävlingssektionens uppdrag:
Tävlingssektionens uppdrag och syfte är att anordna tävlingar i klubbens regi samt
att bereda möjlighet för klubbens medlemmar att deltaga i de tävlingar som
anordnas av den egna klubben och på andra klubbar.
Tävlingssektionen ska också tillse att det till varje tävling finns erforderligt antal
funktionärer med relevant kompetens samt erforderlig säkerhetsnivå enligt
tävlingsreglementen från Svenska Ridsportförbundet.
Ordna tävlingar i samtliga discipliner (dressyr, hopp, både ponny och häst samt
gymkhana) i första hand på den nivå där våra egna medlemmar tävlar.

2018-07-02
Nr

Rubrik

Ansv

1

Planering vår/sommar 2018
Par-KM i MG behöver bokat 28-29/7 (Ansvarig Anki)

Alla

Info/Beslut/
Åtgärd/Disk.
Beslut

2

Planering höst 2018

Alla

Beslut

Alla

Beslut

Elit ponny omgång 1 dressyr (9/9) (Antagen).
Överdomare och 2 av 4 domare bokade.
SM/NM par (29-30/9)
(Lite paddock-bekymmer dubbelbokat av GHSK) Vi
behöver boka en ny bana.
Hopp-KM/Dressyr-KM (6-7/10)
Siktar på att hålla dressyr-KM på lördag och hopp-KM på
söndag under teoriveckan. (v 40).
Halloween-hoppet (4/11)
Görs till både ponny och häst-tävling.
(Antagen).
Individuellt KM MG (26-27/12)
3

Planering vår 2019
Ambitionen är att vi söker:
BHC dressyr ponny
BHC hopp ponny och häst
Söka tidiga omgångar.
Ambition att ha en tidig MG-tävling också, inväntar
status på paddocken.
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4

5

6

Teknik/Utrustning
Harven behöver fortfarande fixas/beställas.
TV fixad.
Sponsring (kvar sedan föregående protokoll)
Hur det skall gå till att fördela tävlingsbidrag mellan
olika tävlingskategorier och ryttare har varit svårt de
senaste åren. TS rekommenderar till styrelsen att man
fastställer vilka nivåer som skall vara uppnådda för
respektive disciplin för att få bidrag (t.ex. uttagen till
VM/EM i MG). Klubben budgetterar ett totalbelopp för
hur mycket som skall gå ut och dessa fördelas jämnt
mellan de olika ryttare som uppnått gränsen dock
begränsat till ett maxbelopp om det är så att väldigt få
ryttare nått upp till den nivå som är bestämd. Viktigt att
dessa förutsättningar kommuniceras tydligt till alla
tävlingsryttare, lagledare och föräldrar. Viktigt också att
grundläggande krav finns definierat (t.ex. funktionär på
tävlingar mm).
Övrigt
•
Nästa möte 22/8 18:00
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