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 Alleby ridklubb - Tävlingssektionen 

Mötestyp: Planeringsmöte 

Datum/Tid/Plats: 2016-03-31 18:00 Alleby ridklubb 

Skrivet av: Anders Hansson 

 

Deltagare Frånvarande Extern deltagare Punkt 

Anders Hansson (AH) Mia Lejdström (ML)   

Gunilla Adolfsson (GA) Sandra Ivestig (SI)   

Anki Wölfinger (AW)    

Caroline Claesson (CC)    

Catarina Wernlund (CW)    

Elisabeth Käll (EK)    

Jenny Gunnarsson (JG)    

Sara Gunnarsson (SG)    

 
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. 

 

2016-03-31 
Nr Rubrik Ansv Info/Beslut/ 

Åtgärd/Disk. 

1 Föregående minnesanteckningar  
Inga tidigare protokoll fanns tillgängliga. Bordläggs till 
nästa möte. 
 

AH Information 

2 Organisation 

 Sammankallande 
 Ansvar för de olika tävlingsdisciplinerna 

 
Sammankallande AH 
Ansvar dressyr: CW 
Ansvar gymkhana: AW 

Ansvar hopp: GA 
 
Ansvaret för respektive kategori är att hålla koll på 
kommande tävlingar inom kategorin. 
 

Alla 

 

 

 

 

Beslut 

3 Tävlingskalender vår/sommar 2016 

 Klubbens tävlingar på hemmaplan samt ansvarig 

tävlingsledare. 
 Lagtävlingar 
 Information till medlemmar 
 Funktionärer 

 
Pay&Jump 23/4 
Tävlingsledare: CW  

Funktionärsmöte 14/4 klockan 18:00 
 
Bohuscupen häst 24/4 
Tävlingsledare: CW 

Alla

  

Information/B

eslut 
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Spring pairs gymkhana: 30/4-1/5 

Tävlingsledare: Cicci Adolfsson 
 
Nisse Cup: 11-12/6 
Tävlingsledare: GA 

 
Planera KM-par gymkhana, AW får återkomma. 
 
Lagledare lagtävlingar: 
Dressyr Ponny BC: SG 
Dressyr Ponny Div1: CW 
Dressyr Häst: CW + Rebecca 

Hopp Ponny: Elin Olsson 
Hopp häst: CC, AW, GA 
Gymkhana: Nisse Adolfsson + Johanna Thulin 
 
Kompetensutveckling för våra funktionärer. En 
utbildning anordnas på klubben. CW bokar ett datum 

med god framförhållning och kommunicerar ut datum på 

hemsida och facebook. 
 

4 Tävlingskalender höst 2016 
 Vilka tävlingar skall vi söka till hösten 

 
2016-09-04: Lokal + Regional hopp häst. (90, 100, 110, 

120) (Ansökan inne) 
2016-10-08: Dressyr div II lag ponny (CW ansöker) 
2016-10-09: Dressyr div II lag häst (CW ansöker) 
2016-10-23: Eventuellt KM + lokal hopp. 
 

Alla Beslut 

5 Hemsidan 
 Vilken information skall finnas 

 Tävlingsryttare 
 

Bordlades till nästa möte. 
 

Alla Beslut 

6 Återblick genomförda tävlingar 
 Vad har varit bra/mindre bra 

 
Det blev en allmän diskussion: 

- Se till att det är tillräckligt med funkisar på 
banan. 

- Om det är många på parkeringen så kan en del 
lösa av andra funktioner under dagen för att 
möjliggöra pauser. 

- Tydliggöra ansvar för städning i caféet efter 
tävling – annars blir det alltid cafépersonalen 
som får städa. 

- Rivning av bana, ombyggnad av bana och 
inplockning av avspärrningar är ofta sånt som 
några få måste hantera. Bra om vi poängterar 
för funktionärerna att alla behöver hjälpa till. 

 

Alla Diskussion 

7 Övrigt 
 Tävlingar i klubbens regi som ej planeras av 

tävlingssektionen 
 
CW tar en diskussion med ansvarige för gymkhana-

tävlingarna. 
 
Om upplägg av US tävlingar ändras skall detta 
godkännas av tävlingssektionen eller styrelsen. 
 

 Nästa möte 
Torsdag 12/5 klockan 18:00 

 

Alla Diskussion/Be

slut 
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