Verksamhetsplan & Mål 2016
Fälttävlanskommittén

Verksamhet
Målet för svensk fälttävlan är att vara framgångsrika på de stora mästerskapen samt att vi ska vara
ett föregångsland när det gäller säkerhet inom vår sport. För att skapa framgångar internationellt
behöver vi en växande bredd och en satsande topp. En viktig väg är att vi lär oss utnyttja det
framtagna talangutvecklingsprogrammet från klubbnivå ända upp till elitnivå. Kommittén måste
arbeta med att få fälttävlan att komma in på våra ridskolor men också bli bättre på att synas ute på
de stora arenorna så att den stora publiken får en möjlighet att se sporten och på det sättet skapa
förutsättningar för den satsande eliten.
För att uppnå detta krävs att flera delar var för sig och tillsammans uppfylls under planperioden.
De viktiga delarna som tillsammans skapar helheten är tillgång på Ryttare, Hästar, Tränare,
Tävlingar, Funktionärer samt Sponsorer

Övergripande ansvarsfördelning inom Grenkommittén
Ordförande: Margareta Rödén
Arrangörsansvarig: Anette Bergh
TR-ansvarig: Linda Hiort af Ornäs
Funktionärsansvarig: Catharina Fransson
Banbyggaransvarig: Anton Synnerdahl
Barn o Ungdom ansvarig: Marie Ryman
Talangutveckling ryttare/hästar: Gunilla Fredriksson
Ryttar representant:
Adjungerade:
Landslagsledare seniorer: Staffan Lidbäck
Landslagsledare YR o juniorer: Anne Persson
Landslagsledare ponny: Lena Bredberg

Verksamhetsplan 2016
Målet för fälttävlanskommitténs arbete är att fälttävlan som gren ska växa inom svensk ridsport.
För att möjliggöra att fler att kommer in i sporten skall det vara enkelt att prova på. Genom att
använda oss av den talangutvecklingstrappa som tagits fram kommer vi att kunna fånga de unga
tidigt och därigenom hitta framtida talanger. Med en stor bredd kommer vi naturligt att få ett större
urval för att skapa en bra elitsatsning. Detta kräver dock att vi har tillräckligt med tävlingstillfällen
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inom Sveriges gränser, där målet är att antalet 2 stjärniga tävlingar skall öka år från år och att vi
skall ha ett eget underlag av tävlingsryttare för att även genomföra 3 stjärniga tävlingar i Sverige
inom några år. Vi måste också arbeta för att skapa en god utbildnings och utvecklingsmiljö för våra
tränare så att de kan lotsa de aktiva upp i klasserna på ett säkert sätt. För att få en bra elitsatsning
måste fälttävlan också bli intressant för hästägare och uppfödare vilket vi kan uppnå om vi lyckas
skapa goda tävlingsmöjligheter för de unga hästarna men också synas och marknadsföra oss i
samband med de stora ridsportevenemangen. Slutligen ska svensk fälttävlan vara ledande inom
arbetet kring säkerhet inom sporten.

Prioriterade områden under 2016
 Sprida talangutvecklingstrappan till distrikten och få igång även fälttävlan med
grenspecifika satsningar inom alla distrikten
 TR-arbete – ta fram ett enklare tävlingsreglemente samt regler för unghästklasser.
 Få fler att prova på sporten - breddsatsning
 Arbeta med att modernisera tidtagningen på tävlingar – prova chiptidtagning
 Funktionärsutbildning
 Fördjupat sponsorarbete – fälttävlan behöver en ”egen huvudsponsor”

Målsättningar 2016
 Få fler distrikt att även driva talangutvecklingstrappan i fälttävlan
 Få fler tävlingsstarter inom 1 o 2 stjärniga tävlingar under året
 Få fler startande i startfälttävlan/stilfälttävlan under året jmft föregående år

Grenens planerade aktiviteter under 2016
 Kommittémöten
 TR-nämnden påbörjar arbetet med TR 2017-2018
 Överdomarutbildning.
 Hinderdomarträff och tränarträff vid fälttävlansveckan
 SET 2016

Områden vi skulle vilja satsa på med ökade resurser
 Vi skulle vilja:
o Skapa ett system för chiptidtagning anpassat för fälttävlan.
o Ta fram en utbildningstrappa för unghästar liknande talangutvecklingstrappan
o Ha förutsättningar att sponsra större arrangörer med MIM-system till rivningsbara
hinder.
o Kunna få ett tävlingssystem (Equipe) anpassat för fälttävlan.
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