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

Planeringsmöte
2018-10-09
Anders Hansson

Deltagare

Frånvarande

Anders Hansson (AH)

Gunilla Adolfsson (GA)

Catarina Wernlund (CW)

Marie Olofsson (MO)

Sandra Ivestig (SI)

Rebecca Wernlund (RW)

19:00-20:00

Alleby ridklubb

Extern deltagare

Punkt

Anki Wölfinger (AW)
Sara Gunnarsson (SG)
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.

2018-10-09
Nr
1

Rubrik

Ansv

Planering höst 2018

Alla

Info/Beslut/
Åtgärd/Disk.
Beslut

Alla

Beslut

Halloween-hoppet (4/11)
Div-II final och Halloween-hoppet. Endast häst!
CC och SI är kombinerat ansvariga.
Kanske lägga in en P&J på lördagen, CC och SI
bestämmer.
Individuellt KM MG (29-20/12)
Inte påbörjat ännu.
2

Planering vår 2019
4/5 Eventuellt P&J
5/5 BHC omg 2 ponny hopp är ansökt.
18/5 Eventuellt P&J
19/5 BHC omg 2 ponny dressyr är ansökt.
Ambition att ha en tidig MG-tävling också, individuellt
eller par. Helst par.
Nisse cup. 15-16 juni.

3

Planering höst 2019
Till nästa möte.

Alla

Beslut

4

Teknik/Utrustning
Harven behöver fortfarande fixas/beställas. Ulf kämpar
på med detta.

AH

Information

Sara Gunnarsson ansvarar för att såga bommar och
sätta på lock på de som är sågade.

2018-10-12 08:30:02

5

Licens
Det finns medlemmar som får sin licens betald av
klubben som aldrig hjälper till på tävlingar. TS vill skicka
med detta som en fråga till styrelsen. Viktigt att vi
sätter upp ett tydligt regelverk till nästa år.

Alla

Diskussion

6

Övrigt
•
Viktigt att tänka på att det finns funktionärer för
undan-plockning och städning på tävlingar.
•
Nästa möte 13/11 19:30

Alla

Diskussion/Be
slut

2018-10-12 08:30:02

