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 Alleby ridklubb - Tävlingssektionen 
Mötestyp: Planeringsmöte 

Datum/Tid/Plats: 2016-11-01 18:00-20:00 Alleby ridklubb 

Skrivet av: Anders Hansson 

 

Deltagare Frånvarande Extern deltagare Punkt 

Anders Hansson (AH) Elisabeth Käll (EK)   

Gunilla Adolfsson (GA) Jenny Gunnarsson (JG)   

Anki Wölfinger (AW)    

Caroline Claesson (CC)    

Catarina Wernlund (CW)    

Sara Gunnarsson (SG)    

Sandra Ivestig (SI)    

Mia Lejdström (ML)    

 
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. 

 
2016-11-01 
Nr Rubrik Ansv Info/Beslut/ 

Åtgärd/Disk. 

1 Föregående minnesanteckningar  

 
27 augusti dåligt datum, vi tittar på ett nytt datum. 

AH Information 

2 Tävlingskalender höst 2017 
 Vilka tävlingar skall vi söka till hösten 

 

Nytt datum för Ponny hopp L+R – 10 september 
Klass 1: A: Clear round L:D 
Klass 2: L:C A:0/A:0 
Klass 3: L:B A:0/A:0 
Klass 4: L:A A:0/A:0 
 
Cuperna för höst 2017 är inte ute än. 

Intention är att söka div 2 häst dressyr omgång 1 eller 
helst 2. 
 
Teorivecka är vecka 40 höstterminen 2017. (helgen är 

7-8/10). Fördelaktig att samordna KM med en lokal eller 
regional tävling. 
 

Julklappshoppning 18/12 (US ordnar). 
 

Alla Beslut 

3 Inköp tidtagarsystem 
- Display eller inte 

 

Display är inget måste, vi kan börja med endast 
tidtagarsystem. 
 
 

Alla Beslut 
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4 Planering KM 
 Dressyr 

Cattis har läget under kontroll.  
 

 Gymkhana 

Planen är den 26-27 december. 
Anki och Carro håller ihop tävlingen. 

Alla Beslut 

5 Regelverk för anmälan till vårens lagtävlingar 
Intresseanmälan för lagtävlingar till våren kommer 
anslås.  
 

Regelverk enligt nedanstående: 
För att få låna lektionshäst till dressyr krävs att man 
rider lektion två gånger i veckan.  
För att få låna lektionshäst till hoppning krävs att man 
rider i tävlingsgruppen (hopp eller ponny). 
I alla lägen är det ridskolans hästar och den som 

bestämmer vem som får låna samt vilka tävlingar som 
hästarna kan vara med på. 
Vi kommer anordna en lagledarutbildning som vi 

uppmanar alla duktiga aspiranter att vara med. 
Det krävs att man ställer upp som funktionär till en 
summa om 2 funktionärspoäng per cup man deltar på. 
 

CW Diskussion 

6 Återblick genomförda tävlingar 
 Plus&Minus 

 
KM Hopp 
+ Alla hjälpte till med att bygga banan 

- Ingen hjälpte till att bygga fram och bort 
framhoppning. 
Tips är att börja med framhoppning eller avsätta en 
trupp som gör det. 
A0:A0 var en bra tävlingsform. 
En klass i klassen för KM är att föredra till nästa år. 
Det flöt på väldigt bra hela tiden. 

Alla Diskussion 

7 Övrigt 

 Nästa möte 
13/12 18-20. 
Spika tävlingarna till nästa år. 
Anmäla lag till lagtävlingar. 

Alla Diskussion/Be

slut 

 


