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 Alleby ridklubb - Tävlingssektionen 

Mötestyp: Planeringsmöte 

Datum/Tid/Plats: 2016-05-12 18:00 Alleby ridklubb 

Skrivet av: Anders Hansson 

 

Deltagare Frånvarande Extern deltagare Punkt 

Anders Hansson (AH) Elisabeth Käll (EK) Annika Holst 1-2 

Gunilla Adolfsson (GA) Jenny Gunnarsson (JG)   

Anki Wölfinger (AW) Mia Lejdström (ML)   

Caroline Claesson (CC)    

Catarina Wernlund (CW)    

Sara Gunnarsson (SG)    

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. 

 

2016-05-12 
Nr Rubrik Ansv Info/Beslut/ 

Åtgärd/Disk. 

1 Föregående minnesanteckningar  

 
Gicks igenom, utan korrigering. 

AH Information 

2 Återblick genomförda tävlingar 
 Plus&Minus 

 

Hopptävling 23-24/4 
Sjukvårdsansvarig stod i köket eller på andra ställen 
under delar av tävlingen på söndagen. Det flöt inte på 
så bra mellan framridning/framhoppning/bana. 
Förväntningarna på rollerna måste förtydligas under 
funktionärsmötet. Speciellt om det är nya funktionärer 

på positionerna. 
Det krävdes tre personer på parkeringen, väldigt många 
ekipage som tävlade. 
 
Vid olyckor (även enklare avtrillningar) skall alltid 
sjukvårdsansvarig komma och undersöka ryttaren. 

Sjukvårdsansvarig skall ha tydlig klädsel där det 

framgår att personen är sjukvårdsansvarig. 
Sjukvårdsansvarig skall vara i anslutning till 
framhoppningen. 
 
Flera ryttare upplevde att det gick fort mellan ekipagen, 
till viss del kan det bero på att ovana ryttare tävlade, 
men funktionärer och domare kan tänka på att hjälpa 

ryttaren att komma in på plats i tid. 
 
Vi hade trevlig atmosfär och rolig tävling, något vi skall 
fortsätta med. 
 

Alla Diskussion 
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Bra att vi var många funktionärer, vilket gjorde att vi 
fick många pauser. Banpersonal som inte kan lämna 

banan önskar sig få kaffe levererat ibland. 
 
Spring pairs gymkhana 30/4-1/5 
Fungerade bra förutom att paddocken inte fungerade. 

 
Ingen information på vår hemsida för tävlingen vilket 
det borde vara. 

 
3 Tävlingskalender sommar/höst 2016 

 Klubbens tävlingar på hemmaplan samt ansvarig 
tävlingsledare. 

 Lagtävlingar 
 Information till medlemmar 
 Funktionärer 

 
Nisse Cup: 11-12/6 
Tävlingsledare: GA 

Proposition finns – Skall länkas ut på hemsidan. 

Skicka ut information om funktionärsbehov på facebook. 
Boka ett funktionärsmöte (to 2/6 18:00) och skicka ut 
info om detta. 
 
Alleby summer cup 26/6 
Tävlingsledare: CA 

Proposition inte ute. 
Stämma av att det är veterinär bokad. 
Funktionärsbehov? 
 
Alleby summer individuals 13-14/7 
Tävlingsledare: CA 
Proposition inte ute. 

Stämma av att det är veterinär bokad. 
Funktionärsbehov? 
 
2016-09-04: Lokal + Regional hopp häst. (90, 100, 

110, 120)  
Tävlingsledare: AH 

Proposition ej klar. 
Pressansvarig: Rickard Holt 
Domare: GA 
Banbyggare Claes Jansson 
Peggy Ann Svensson överdomare. 
Jordbruksverket måste kontaktas 
 

Lag-SM 10-11/9 
Tävlingsledare: GA 
Veterinär: Ja 
Galoppen bokad 
Domare till seniorklassen bokad. 
 
KM-par gymkhana? 

 

2016-10-08: Dressyr div II lag ponny 
Tävlingsledare: CW 
 
2016-10-09: Dressyr div II lag häst 
Tävlingsledare: CW 

 
2016-10-22: Lokal hopp (90+110?) 
Tävlingsledare 
 
2016-10-23: KM 
Tävlingsledare: 
 

Lagtävlingar, anmäl intresse före 29/5. 

Alla

  

Information/ 

Beslut 
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4 Tävlingskalender vår 2017 

 Vilka tävlingar skall vi söka till våren 
 
Bordläggs till nästa möte. 

Alla Beslut 

5 Hemsidan 
 Vilken information skall finnas 
 Tävlingsryttare 

 
Alla tittar på hemsidan och tar med förslag på nästa 
möte. 
Ta med i propparna att kort tas på tävlingsplatsen och 

kommer läggas ut på hemsidan. 

Alla Beslut 

6 Övrigt 
 Nästa möte 
 Fika är gott – tips 

 
20/6 18:00 – 20:00 

Alla Diskussion/Be

slut 

 


