Protokoll – Tävlingssektionsmöte i Täby Ryttarsällskap
Onsdagen den 25 maj 2016

Närvarande:
Annika Edgren
Anna Backman
Marlene Hellman

Mimi Nordling
Monica Nilsson
Margaretha Schmidt

Christina Bengtsson adj

§ 1-2

Mötet öppnades och dagordning delas ut.

§3

Ekonomi
Klubbens ekonomi diskuterades. Hur förbättrar vi ekonomin?
Bättre uppföljning av lokstödet. Listor måste finnas lätt åtkomliga för ifyllnad.
Mimmi hjälper Silvana att ta fram listor för ridskolans tävlingar.
Sponsorer/sponsorsansvarig? Frågorna tas vidare till styrelsen /lok-ansvarig.
Ekonomi/tävling diskuterades. Beslutades att anm.avgifterna höjs med 50:-/start.

§4

Utebanan
Arbetet av den nya utebanan kommer att starta vecka 28 och skall vara klar
v 32. Diskuterade att lägga dressyrtävlingen den 3-4 sept på nya utebanan.
Maggan kollar upp lediga datum för att hinna arrangera en hopptävling på utebanan
innan ”vintern” kommer.

§5

Allsvenskan policy
Laguttagning görs på resultat i den aktuella klassen eller högre. Saknas resultat kan
uttagning från programridning göras. Grunden är att man skall vara beredd på att
rida alla omgångarna . Väljer ryttare bort eller av annan anledning inte deltar i en
omgång är deltagande i final inte självklar.
Vi publicerar resultat på de ekipage som deltar i respektive omgång.
Går laget till final så publiceras vilka som red i den aktuella finalen.

§6

Allsvenskan ht 2016
Div 1 hästdressyr . Ännu ej klart vilka som kommer deltaga. Intresseanmälan
kommer att skickas ut.
Omg 1 3 september Fågelbro
Omg 2 9 oktober Botkyrka
Omg 3/Final den 21 oktober Hemma
Div 2 ponnydressyr. Finns många duktiga ekipage. Föreslogs att undersöka
möjlighet att ev deltaga med två lag. Maggan kollar upp.
Omg 1 11 september Bogesund
Omg 2 25 september Överby Hästsportförening
Final 22 oktober Hemma
Div 2 Hoppning ponny Oklart.

§7

Höstens tävlingar
3-4 september dressyr häst resp ponny. Vi utökar antalet klasser/starter då
tävlingarna kan läggas på utebanan.
Ponnyhoppning datum ännu oklart.
22-23 oktober final div 1 hästdressyr och final div 2 ponnydressyr.
Klubbmästerskap dressyr och hoppning
Dressyrcupen omg 1 och omg 2

§8

Höstens aktiviteter
Vi har fått några nya licensryttare från Nyköping som vill deltaga med ett lag i
Lag SM i augusti.
Programridning/träningar skall bokas med tidigare beslutade domare.
Kür-kurs för ponnyryttare. Finns ca 4 aktuella ekipage. Maggan kollar.
Förfrågan att arrangera P&J och P&R har uppkommit. Mötet beslutade att
det inte var aktuellt i dagens läge.
Uppstartsmöten för lagryttare.
Hoppträningar för Silvana och Anna Fagrell. Anna måndagar. Silvana lördagar.
Hoppträning på utebanan? Anna kollar upp.

§9

Övriga frågor
”Snygga” tävlingsjackor med logga? Mimmi kollar upp med sin kontakt.
Aktivitet för de lag som gått till final. Ponnyekipagen före sommaren.
Häst till hösten.
Att ta vidare till styrelsen:
Vad kan vi göra för arrangemang vid invigningen av utebanan på hopptävlingen.
Alla delaktiga.
Täby Ryttarsällskaps ekonomi?
Sponsorer?
Funktionärsgruppen?
LOK-stöd?
Merkostnader för utebanan?
Styrelsens förväntningar på tävl.sektionen samt tvärt om?
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