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 Alleby ridklubb - Tävlingssektionen 

Mötestyp: Planeringsmöte 

Datum/Tid/Plats: 2017-02-07 18:00-20:00 Alleby ridklubb 

Skrivet av: Anders Hansson 

 

Deltagare Frånvarande Extern deltagare Punkt 

Anders Hansson (AH) Elisabeth Käll (EK)   

Sara Gunnarsson (SG) Jenny Gunnarsson (JG)   

Anki Wölfinger (AW) Catarina Wernlund (CW)   

Caroline Claesson (CC) Gunilla Adolfsson (GA)   

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. 

 
2017-02-07 
Nr Rubrik Ansv Info/Beslut/ 

Åtgärd/Disk. 

1 Föregående minnesanteckningar  
Gicks igenom. 

AH Information 

2 Tävlingskalender höst 2017 
 Vilka tävlingar skall vi söka till hösten 

 
Tävlingskalendern för lagtävlingarna (div 2) är inte ute 
ännu. Bordläggs till nästa möte. 
 
Datum för Mounted games: 
SM lag: 30/9-1/10 (Alleby) 

SM par: 1-2 juli (arrangör ej bestämd) 
SM individuellt: 23-24 september (Hålta) 
Nordiska individuellt: 9-10 september 

Alla Beslut 

3 Teknik/Utrustning  
- Status tidtagning 
- Status livedisplay fiket 

- Ny utrustning? 
 
Tidtagningsutrustning levererad, testad och fungerar. 

Ansvariga AH och SI. 
Tävlingssektionen vill köpa en dator (med internet) för 
att hålla livedisplay i fiket. AW tar med frågan till 

styrelsen. 
En fyrhjuling att harva med hade varit bra. Styrelsen 
kan väl kolla på det. 
Nytt underlag i padockarna så att vi kan ha utomhus-
tävlingar. 
Önskemål om att köpa in lätta hinderstöd till stora 
manegen för att ha vid träning.  

Vi försöker planera in en städdag i år också. Det var en 
bra dag. Sikta på att få ordning på hinderstöd och sätta 
på lock på bommarna. En lampa till dommartornet skall 

Alla Information 
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sättas upp också. 

4 Planering kommande tävlingar 

 Bohuscupen omgång 1 ponny dressyr 26/3 
o Tävlingsledare: CW? 

o Förslag på tävlingsmöte: Lör 11/3 14:15 
o Proposition? 
o Domare? 

 Överdomare: Camilla Billö 
 Bohuscupen omgång 1 ponny hopp 9/4 

o Tävlingsledare: CC 
o Förslag på tävlingsmöte: Lör 25/3 14:15 

o Proposition? 
o Domare 

 Hoppdomare: Marie O 
 Överdomare: Gunilla A 

 

Alla Beslut 

5 Återblick genomförda tävlingar 
 KM Gymkhana 
 
Det gick bra. Fungerade bra som vanligt. 

 

Alla Diskussion 

6 Inför årsmöte 

 Deltagare i TS? 
Elisabeth har sagt att hon inte vill vara kvar. 
Mia vill hoppa av, men är gärna med som funktionär på 
tävlingar när hon kan. 
Vi lägger en blänkare på facebook om det är någon som 
vill engagera sig i TS framöver. 

 

Alla Diskussion 

7 Övrigt 
 Annan mötesdag så fler kan vara med 
 Nästa möte lördag 25/3 13:00 

 
Förslag på att hålla mötena på torsdagar framöver, 

alternativ tisdag/torsdag varannan gång. 

Alla Diskussion/Be

slut 

 


