Socialförvaltningen

Tävlingskonferens 16/11 2019
Minnesanteckningar från konferensen som i år hölls på Nordic Hallen. Vi bjöds på
fina lokaler och god mat.
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Närvarande: Medlemmar från Mittsvenska ridsportförbundets
tävlingssektion, Alnö Ridklubb, Föreningen Jemtryttarna, Härnösands
Ridklubb, Kramfors Ridklubb, Matfors Ryttarförening, Njurunda
Ryttarförening, Näsets Ryttarsällskap, Sundsvalls Fältrittklubb, Sundsvalls
Ridklubb, Timrå Hästsportförening, Östersund-Frösö Ridklubb
Ordförande Carina Sjölinder hälsar alla välkommen och presenterar dagens
agenda.
Kort presentation av alla deltagare. 11 klubbar är representerade
Återrapportering från föregående års konferens
- Det finns nu en policy på hemsidan hur pay & jump ska/bör hanteras i
distriktet.
- Cuper och DM ska inte krocka med andra tävlingar. T-sek har följt upp
detta som har fungerat bra i år.
- Mästerskap har förlagts på tävlingsplatser som har haft
uppstallningsmöjlighet.
- Caroline Frank informerar om 10 kronan som kunde sänkas till 5 kr
föregående år då ekonomin varit god i förbundet.
- Kontaktpersoner finns nu för körning, distans, fälttävlan, WE och voltige.
De kommer att presenteras på hemsidan med kontaktuppgifter
Åsa redovisar statistik 2017-2019 för licenser, tävlingar etc.
En nedåtgående trend av antal tävlingsryttare i distriktet noteras. Även
centralt noteras samma trend. Många tävlingsryttare avslutar sin karriär efter
ponnykarriären. Ridning i benämning motionsridning och hemmaägande
ökar men ridskoleverksamhet och tävlingsverksamhet minskar.
En viktig reflektion som framkommer är att vara lite flexibel och försöka
hitta en lösning på arrangemanget innan man ställer in en tävling.
Tävlingstermin och divisioner. Många krockar i tävlingsterminen. Flera
klubbar får åka hem och fundera på om man kan ändra något.
Hoppning Division 2 ponny känns som det är rätt nivå. Inga förändringar
inför kommande år. Division 1 ponny ställer till problem då vi ligger på
gränsen med deltagande lag. I år kom inte alla lag till start och det innebär att
omgångarna inte blir kvalande. Förslaget är att vi provar med att genomföra
divisionen som en klass i klassen. Åsa ska även prova att få en dispens för 3
lag i Mittsvenska via Svenska ridsportförbundet.
Dressyr Division 2 för ponny och häst får gå i två separata serier på samma
sätt som hoppningens div 2, det vill säga att den gemensamma finalen utgår. I
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övrigt inga ändringar. Division 1 för häst ändras till att ha minst 1 ekipage i
Msv C:1 och minst 1 ekipage i Msv B:2. Div 1 för ponny korrigeras endast
utifrån SvRF’s regelverk.
DM känns fortfarande inte så attraktivt att delta i trots förändring av priser.
Många visste dessutom inte om det. Viktigt att försöka marknadsföra nyheter
bättre via sociala medier. Detta gäller både Mittsvenska och arrangörer. Ett
förslag är att DM är stängt för överkvalificerade ekipage. Hästgehäng byts ut
till ryttargehäng. Till ponny ska pokalen vara större. Förslag på att medaljen
hängs på med band runt halsen. Bedömningen på hästdressyr ska ändras till
Msv B:4 för seniorer medan J/YR har kvar Msv C:1. Klasserna oförändrade
för ponnydressyren. Oavsett om det är sammanslagning av ponnykategorier
så delas alltid 1-3 medaljer ut i varje kategori. Bedömning och klass
oförändrad i hoppningen.
Cuper.
- Agria ponnycup hade fina priser men det var lågt deltagande. Till finalen
kom inte kvalificerade ekipage då ingen riktigt förstått reglerna. Den stora
frågan blir hur vi ska nå ut med information!
- Grenledarnas Riksserie. Dressyrcup Msv C häst kommer inte gå under
2020.
- Sugar & Salty Cup som genomförs i fälttävlan sker i träning/tävlingsform.
- Restaurang en liten krog i Sundsvall sponsrar till en mindre lagcup, både
dressyr och hoppning med två ryttare. Genomförs som en klass i klassen.
Vinsten är en middag för två.
- Förslag på höjd i fd Berners cup är 120cm
Championat poängtabellen ska följa SvRF´s tabell både för dressyr och
hoppning. Gäller endast tävlingar i distriktet. Prispokalen skickas till klubben
i dagsläget. Önskemålet är att Mittsvenska ska ordna en ryttarfest/år där
pokalen kan delas ut.
TR uppdateringar under året. Grundvaccinationen ändras till 3 vaccinationer.
Hästen är starberättigad 8 dgr efter b-vaccination.
TR processen pågår nu. Nytt TR publiceras varje udda år. Under februarimars kommer en enkät ut där man kan lämna synpunkter.
Åsa visar förslag på kommande TR ändringar.
Efter 31/12 kommer inga ekonomiska transaktioner att genomföras via
TDB.
Gruppdiskussioner med förslag/synpunkter som sammanställs av Åsa.
- Arrangera någon form av personalpool som vill/kan hjälpa till på andra
klubbars tävlingar.
- Positivt när det finns gluten och laktosfritt att välja på. Även varierande mer
näringsriktig mat.
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- Anpassa starttider och klasser så det passar ekipage som har lång resväg.
- Försöka ordna bättre framridningsmöjligheter som tex slingor i skogen.
- Bättre extra kring arrangemang på framför allt ponnytävlingar.
- Ta bort lilla hindret på framhoppningen.
-Planera underhåll och underlag i god tid före tävling.
- Enkät för utvärdering av tävlingen på Equipe eller mail.
- Anpassa klasser i proppen och variera bedömningar.
- Bra med cuper och partävlingar i tävlingen.
- Mycket positivt med ryttarmiddagar och gärna uppträdande.
- Viktigt med marknadsföring återigen!
- Viktigt med en bra rytm i tävlingsterminen. Central styrning av tävlingsåret?
- Vi har fortfarande problem med att det är för få sommartävlingar, kan det
lösas vi samarrangemang?
- Flera exempel på hur man kan tacka sina funktionärer som är en bristvara
hos de flesta klubbar.
- Bra struktur på tävlingsplatsen med service och information är viktigt.
- Önskemål framkommer om att variera bedömningar på hopptävlingar.
- Informera via Facebook angående nya bedömningar kan även läggas in som
obs under lista på Equipe.
- Bättre priser på ponnytävlingar då de inte får premier.
- Samverka med närliggande distrikt angående tävlingsterminen via
norrmötet.
- Viktigt att lägga mer focus på prisutdelningar.
- Inbjudan till utbildningar och möten går till klubbens mail.
Jennie har en dröm om att kunna arrangera SM på Nordic Hallen. För att
kunna genomföra det måste flera klubbar i distriktet hjälpa till. Alla
närvarande i lokalen anmäler sitt intresse ☺
Tävlingsledarutbildningen är viktig för att i framtiden kunna fortsätta
arrangera bra tävlingar

Vid pennan
Ulrica Hedlund

