NOTERINGAR FRÅN MÖTEN MED FÄLTTÄVLANSKOMMITTÉN 2008

14 JANUARI 2008
Diskuterades det ekonomiska utfallet 2007 och budget för 2008. Att särskilt ta hänsyn till är utbildning och
utveckling av stilbedömningschampionatet, samt extra kostnader för ÖD/TD vid tävlingar där antalet
startande överstiger 100/dag.
Rapporter: Jan Jönsson Landslaget för 2008 omfattar 9 spetsryttare och 5 utmanare, samt en rörlig
observationsgrupp.
Gunilla Fredriksson och Bo Österlund rapporterade från avsutten träff för YR/JUN/Ponny 4‐5.01.08. Vid
träffen medverkade Yogi Breisner, Laura Colett och Ulf Johansson. Den senare testade ryttarnas fysiska
status. För de yngre ryttarna är nu också uttagning till spets‐ och utmanargrupp klara, genomgående med
fler i utmanargruppen än i spetsgruppen, då kriterierna för uttagning höjts.
SvRf har bekräftat att ryttare som ingår i något landslag får tillgodoräkna sig 1 kval i hoppning vid någon av
de ”Ride ups” som kommer att anordnas av landslagsledningen under våren, och där domare och officiell
banbyggare anlitas.
Sören Cederqvist: Träff för Banbyggare och TD planeras under våren.
Arrangörsmöte 26 jan i Huskvarna. Vid detta möte kommer tävlingsterminen att bli definitiv.
Regelverk för förenklad Fälttävlan bör föras in i TR

26 februari 2008
Finalerna i Breeders och Öppna Championat kommer att ridas på Plönninge 13‐14 september.
Fälttävlansmärket: Genomgång av nytt regelverk kommer att ske vid tränarmötet i höst.
Diskuterades Ponnystilhoppning. Ex 5 hinder i terrängen bedöms av auktoriserad tränare enligt protokoll.
TR ändring mom. 402 – 90 klass KAN ( I ST FÖR SKALL) ridas som clear round.
Under 2008 får B‐ponnyryttare tävla tom det år de fyller 14 år.
Breeders Särskild bestämmelse: Vid ryttarbyte inför finalen förutsätter vi att endast ryttare med god
erfarenhet av fälttävlan kommer i fråga, varför sådana ”nykomponerade” ekipage ej skall behöva göra nya
hoppningskval
Diskuterades Bamse Cup att anordnas i likhet med föregående år .

10 mars 2008
Marie Carlerbäck meddelar från möte med Marknadsutskottet att förbundet vill lyfta sponsorfrågan och
tillsätta mer pengar till detta fram till 2011.

Rapporter: Jan Jönsson: SOK bidrar med pengar till inspektionsresor och PreCamp, samt till resan till OS. Bo
Österlund: Ride Up i mars i Falkenberg, Kicki Klingspor dömer dressyren. Alla tycks ha klarat av hoppkvalen.
Pernilla Bjuhr: Nordiska Cupen kommer att ridas på Bornholm 26‐28.9
Gunilla Fredriksson: Ungdomarna hoppar bra på 1.30 höjd. Fysik och tekniska färdigheter har testats vid
Ride Ups. Johan Fyrberg tar hand om den mentala biten.
Sören Cederqvist: 60 personer anmälda till BB/TD/ÖD träff i Huskvarna 14‐15 mars På agendan står
säkerhet, inflaggning, kvalregler och flaggor bl.a. En resa för 10‐12 banbyggare planeras till Burnham
Market. Det finns också önskemål om en likande resa till Polen 2009.
Ulf Eriksson: Ett utkast till en ny överdomarrapport kommer att presenteras i Huskvarna.
Tävlingsreglementet: Stilbedömningsprotokoll är nästan färdigt
Safety Controller: Marie meddelar att Christian Persson anmäls som Safety Controller för Sverige till FEI.
Ponny SM och Championat: Diskussioner pågår med Hofors att de arrangerar båda.
Intresseanmälan för internationell tävling: Det bör finnas en rad där underskrift av den auktoriserade
tränare som rekommenderat ekipaget till speciell tävling kan skriva under.
Krafft: Kommittén söker medel från Krafft för utbildning av Controllers, till Revidering av Fälttävlansmärket
samt bidrag till resan till Burnham Market för Banbyggare.

19 maj 2008
Rapporter: Jan Jönsson meddelar tävlingsplanering för seniorekipagen och om planeringen för OS‐ekipage
fram till karantän 17‐27 juli.
Bo Österlund: Ponnyryttarna har kommit igång bra. Mätning av alla kandidater till EM kommer att ske i
samband med tävling i Dagstorp, enligt de nya direktiv som sänts ut från FEI.
Juniorerna är kvalitetsmässigt ojämna, med låg lägsta nivå.
Pernilla Bjuhr: 80 klass för kat II ponny ställs in på flera tävlingsplatser. Endast 3 ekipage kvalade till
Mountain Horse CUP
Sören Cederqvist: Klart att Agria sponsrar med vikbara pinnar, och förhoppningsvis flaggor, till våra
arrangörer. Ett säkerhetsmöte planeras med anledning av Roger Edbergs artikel.
FEI anordnar utbildning för BB/TD/ÖD på Ribersborg.
Gunilla Fredriksson: Rapport från säsongsupptakten för YR med bra resultat på tävlingar.
Stina Johansson: Det har varit många frågor om hur man följer nya TR, och hur prop skall skrivas.
En Arrangörsnämnd planeras .
Diskuterades aktuella TR frågor. Frågorna kan lösas efterhand men det kommer att göras tillägg i TR 2009.
Ett öppet seminarium planeras i Falkenberg i november, för att utvärdera säsongen. I samband med detta
kommer Banbyggare/TD/ÖD att samlas, liksom tränare.
Lag SM regler för ponny är nu klara och publicerade.

7 juli 2008
Rapporter: Jan Jönsson: Uttagna ryttare till OS Magnus Gällerdal, Linda Algotsson, Viktoria Carlerbäck,
Katrin Norling och Dag Albert. Reserv Anna Hilton.
Pernilla Bjuhr: Stilcupen är igång och fler ryttare är klara för finalen i Hofors. Anne Persson kan utbilda
Stildomare.
Sören Cederqvist: Banbyggarnämnden träffas 8‐9 juli. Sören berättade också om erfarenheter av att vara
banbyggare i Rumänien.
Gunilla Fredriksson: I dagsläget har vi 6 ryttare och 7 hästar som kvalat för EM. Uttagning sker efter
Segersjö. Gunilla informerade också om planerna för de ryttare som siktar på YREM 2009.
Diskuterades hur arbetet med att utse ny Förbundskapten skall fortsätta. Johan Lundin kontaktar samtliga
landslagsryttare och efterlyser deras syn på de egenskaper, och den funktion en ny Förbundskapten skall
ha.
Utbildning av Controller. Kicki Klingspor har tagit fram ett förslag, vilket dock omfattar flera
utbildningstillfällen och förmodligen blir för dyrt. Målet är att vid samtliga 2 * och 3* tävlingar i Sverige
2009 skall det finnas utbildad Controller, därefter får vi föra det nedåt i klasserna i takt med att vi hinner
med utbildningen. Varje deltagare får stå för sina egna kostnader, FK söker Krafft‐bidrag till Lärare.
Marie Carlerbäck medverkar vid banbyggarträffen 8‐9.7. De förslag som kommer från BB‐nämnden måste
behandlas av FT‐kommittén innan beslut fattas.
Uppföljningsseminarium blir i Falkenberg 25‐26.10. Samtidigt träffas tränare och banbyggare.
Mikael Petersson, ordf. i Tävlingssektionen, har engagerat sig i frågan ang. rivningsbara hinder i terrängen,
och kommer att hjälpa till att söka pengar till utveckling.
8 september 2008
Rapporter: Jan Jönsson – Summering av erfarenheter från OS. Janne avrapporterar till SOK
Boekelo CCI3* och Le Lion, UnghästVM kvar. Vi får 3 st. 6‐åringar och 5 st. 7‐åringar till Le Lion.
Bo Österlund: Ponny EM i Avenches – samtliga ekipage fullföljde. NM i Starum gav seger för juniorerna
liksom för Ponny i Drammen. Planering för upplägg av 2009 års tävlingar.
Pernilla Bjuhr: Ponny SM Kat I 15 ekipage. Det har uttryckts önskemål om StilCup också för Kat I vilket FK
ställer sig mycket positiv till.
Gunilla Fredriksson: Endast 2 ekipage till YREM i Kreuth, efter kvaltävlingen i Segersjö. Gunilla vill ha mer
utbildning för våra YR och deras föräldrar, både spets och bredd. Kan vi arbeta fram ett system med
mentorer från seniorryttarna till våra YR
Pernilla Bjuhr och Bo Österlund arbetar fram nya regler för B‐ponny
Beslutades att bilda en Träningsnämnd. Utsågs Jan Jönsson att ansvara för denna med Sara Bengtsson som
assistent.
Diskuterades tävlingstermin 2009. Frågan om ungdomar skall använda säkerhetsväst vid fälttävlans
banhoppning på Internationell tävling tas vidare till Tävlingssektionen.
Det finns ett förslag om att en från förbundet fristående Supporterklubb, med egen hemsida, skall bildas.

20 oktober 2008
Planläggning av mötet i Falkenberg. Diskuterades inkomna frågor.
2007 års Championatstecken kommer att delas ut till Stina Åhsberg, Christoffer Forsberg och Moa Kulle.
Agria kommer att dela ut brytbara säkerhetspinnar med flaggor till arrangörsföreningar.
Agria‐miljonen: Gunilla Fredriksson och Bo Österlund vill fortsätta med konceptet från 2008 med inriktning
på YR/JUN/Ponny med träningar, föreläsningar och samlingar. Johan Lundin vill göra en säsongupptakt i
Tyskland under mars‐april, innan vår egen säsong har startat. FK undersöker möjligheter om stöd till
arrangörer av Internationella tävlingar, vad gäller fasta kostnader till FEI.
FK har fått dispens betr. TR‐ändringar till 31.12.08.

