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 Alleby ridklubb - Tävlingssektionen 

Mötestyp: Planeringsmöte 

Datum/Tid/Plats: 2017-05-20 14:00-16:00 Alleby ridklubb 

Skrivet av: Anders Hansson 

 

Deltagare Frånvarande Extern deltagare Punkt 

Anders Hansson (AH) Gunilla Adolfsson (GA)   

Jenny Gunnarsson (JG) Caroline Claesson (CC)   

Anki Wölfinger (AW) Catarina Wernlund (CW)   

Sara Gunnarsson (SG) Rebecca Wernlund (RW)   

 Therese Andersson (TA)   

 Sandra Ivestig (SI)   

 Paulina Aumüller (PA)   

 
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. 

 

2017-05-20 
Nr Rubrik Ansv Info/Beslut/ 

Åtgärd/Disk. 

1 Föregående minnesanteckningar  

 

AH Information 

2 Planering kommande tävlingar 
 Nisse cup (10-11/6) 

Proposition klar 
Eivind domare 
AH tävlingsledare (kommer vara borta på 
söndag fm, ersättare eftersökes) 
Veterinär bokad.  

 P&J Juni (17/6) 
Flyttas till 18/6. Beslut. 

 Fler P&J?  
Förslag på 22/7 
Förslag på 12/8 

 KM Par MG (27/8) 
Beror på om vi ska gräva upp paddocken. 

Kanske skall vi flytta detta datum då det krockar 
med EM i GBG. 

 DM Dressyr (24/9) 
Cattis har denna under kontroll. 

 SM MG (30/9-1/10) 
Val av bana får vi se. Avvaktar denna lite. 

 KM Hopp&Dressyr (7-8/10) 
 Halloweenhoppning (4-5/11) 
 KM Ind MG (26-27/12) 

 

Alla Beslut 

2 Tävlingskalender vår 2018 
 Vilka tävlingar skall vi söka till våren? 

Förslag är att ta häst dressyr och häst hopp, 
båda omgång 1 helst (alt. Omgång 2). 

Alla Beslut 
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 Målet är att fortsätta med en P&J i månaden. 
 

4 Återblick genomförda tävlingar 
 BHC Hopp och P&J 

 
P&J 
Laddade mobiler. 
Minst en till på banan och en till på framhoppningen. 

 

Alla Diskussion 

5 Teknik/Utrustning  
- Status livedisplay fiket 

o Det finns en stationär vi kan koppla till 
projektorn. Bara att göra. 

o Anki ska fixa en bärbar dator till. 
- Facebook 

o Vi har fått ok från styrelsen att lägga 

upp en publik facebook-sida där vi kan 
göra lite reklam. 
AH, GA och Annika Holst 
administratörer. 

Alla Information 

6 Övrigt 
 Nästa möte 

Lördagen den 17/6 12:00 
 

Alla Diskussion/Be

slut 

 


