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 Alleby ridklubb - Tävlingssektionen 

Mötestyp: Planeringsmöte 

Datum/Tid/Plats: 2018-04-06 18:00-19:30 Alleby ridklubb 

Skrivet av: Anders Hansson 

 

Deltagare Frånvarande Extern deltagare Punkt 

Anders Hansson (AH) Marie Olofsson (MO)   

Sara Gunnarsson (SG) Gunilla Adolfsson (GA)   

Anki Wölfinger (AW)    

Catarina Wernlund (CW)    

Rebecca Wernlund (RW)    

Caroline Claesson (CC)    

Sandra Ivestig (SI)    

 
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. 

 

2018-04-06 
Nr Rubrik Ansv Info/Beslut/ 

Åtgärd/Disk. 

1 Ansvarsfördelning 

Vi gör en mindre sektionsledning som håller tätare 
möten och planerar och administrerar tävlingarna. 
Nedan är ansvariga för respektive disciplin. 

Ansvarig hopptävlingar: Carro (Sandra) 
Ansvarig dressyrtävlingar: Cattis (Rebecca) 
Ansvarig Mounted Games: Anki (Anders) 
Styrelsens representant i TS är: Carro (Sandra) 
Sammankallande: Anders 
 

Alla i sektionen kallas till stormöte ca fyra ggr per år. 

AH Beslut 

2 Gemensamma regler i tävlingssektionen 
Förhållningssätt gentemot varandra 

1. Diskussioner i messengergruppen blir ofta 
feltolkade och det är lätt att missförstå 
varandra. Utgå från att alla vill väl från början. 

Undvik att hålla debatter i gruppen. Ta upp 
detta på våra möten istället. 

2. Svara på mötesfrågor och andra frågor. Även 
om man inte vet just då, så svara det i så fall. 

3. Säg det eller glöm det. Om du inte håller med 
om något så säg det. Annars måste det 

glömmas, gå inte och dra på gammalt groll. 
4. Kom på möten som du sagt att du skall komma 

på. Alla är här ideellt och lägger ner sin privata 
tid. Respektera det. 

 

Alla Beslut 

3 Planering vår/sommar 2018 

Pay&Jump 29/4 (Carro) 
Division 1 häst dressyr (Cattis) 13/5 

Alla Beslut 
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Nisse cup 9-10/6 (Vem är tävlingsledare?)(Detta datum 
är lite oklart eftersom det står 16-17/6 på kommitténs 

hemsida.) 
 

4 Planering höst 2018 
SM par 29-30/9 (Tävlingsledare?) 
Ambition Division 2 Ponny hopp omg 1 9/9 (Cattis 
ansöker) (Sandra tävlingsledare) 
Ambition Elit ponny dressyr alt div 2. 
 
 

Alla Beslut 

5 Teknik/Utrustning 
Vi behöver en harv, Ulf Wernlund ansvarar, Carro eller 
Anders kan åka och hämta den om det behövs. 
Styrelsen har beställt hindermateriel med mera som 
kommer grejas med under städdagen den 1 maj. 

 
TS önskar sig en stooor skärm som kan visa live-resultat 
i manegen. Vi kollar gemensamt på detta. 
 

AH Information 

6 Övrigt 
 Nästa möte 1 maj i samband med städdagen. 

 

Alla Diskussion/Be

slut 

 


