
Protokoll från tävlingssektionsmöte den 8 februari 2023

 

Närvarande: 
 

Bitte Torbjörnsdotter, Katarina Sjöström, Elin Edling, Sara Hallnor, Ingela Lindberg och 
Hanna Erlandsson.

1. Mötet öppnades 

2. Val av justerare 

Elin Edling  

3. Föregående protokoll  
 

Vi resonerade lite över de synpunkter som kom fram vid tävlingsryttarmötet. Det är 
uppenbart att det vore önskvärt med närmare samverkan kring tävlingar med föreningar i 
kranskommunerna, framför allt dom vi redan har samarbete med (Vindeln, URF, SURF). 

4. Funktionärsgrupper

Elin Edling har tagit fram en skrivelse som skickas ut i dagarna med tydlig förklaring till hur 
och varför VRF-anslutna ryttare samt ryttare med anläggningskort ska jobba idéellt på 
tävling. Där har vi också angett dom ändrade antalet arbetsdagar vi önskar: 
 

Innehavare av anläggningskort med tävlingslicens 3 dagar  
Innehavare av anläggningskort 2 dagar  
Medryttare till ovanstående (eller/och licensierad ryttare) 1 dag  
samt även fortsättningsvis ridskoleyttare 0,5 dag  
(utförs av vårdadshavare/vuxen om låg ålder). 
 

Följande grupper kommer att finnas: 
- Städ inför tävling (toaletter, duschar, sov-lokaler, läktare, klubbstuga, domartorn, 
ridhusentré mm) 
- Tävlingsledare  



- Domartorn (speaker, tidtagare)  
Servering (caféterian + dagstäd, kökschef ansvarar för planering och tillfrågas närmare)  
- Bana (banchef, banpersonal, inropare, sladda banan, bygga om mellan klasser), endast 
på hoppning och western  
- Sjukvårdare (HLR-utbildning krävs, ska finnas på plats hela tävlingsdagen)  
- Sekretariat (resultatrapportering, klassändringar, frågor från tävlande, prisutdelning, 
protokollskrivare, springare dressyr)  
- Framhoppning (minimiålder 16 år) 
 

TS vill ha önskemålet om grupper från alla berörda senast den 27 februari, mejlat till 
elin_shamali(at)hotmail.com - se utskickad skrivelse! 

5. Material

Just nu är materialläget lugnt, vi diskuterade att underlaget på stora utebanan måste bytas 
i början av sommaren och helst ske snabbt. Även bevattningsanläggningen ska fortsätta 
sättas upp. 
 

6. Ekonomi

Det totala resultatet för TS omfattande alla intäkter/utgifter för tävlingar, clinics och 
caféteria landade på +1 170 kronor. 

7. Träning/tränare

Träningarna rullar på även om veckoträningarna för Carro och Ronja inte riktigt kommit till 
skott som det ska. Däremot gick arrangemanget Öppen bana (i hoppning) bra så ännu en 
planeras till februari.  
 

Om Lennart Lindelöw är efterfrågad bör extra träningstider kunna läggas in under det dygn 
han brukar komma till NIU. 

8. Tävlingar 2023  
 

Närmast i tid är hopptävlingen 11-12 mars för storhäst och ponny, tävlingsledare Hanna 
Erlandsson. 

9. Övrigt

Vännäs kommun har kallat alla föreningar till möte tillsammans med RF SISU. Bitte och 
Hanna kommer att delta från VRF. 
 

Vid nästa möte ska uppstallningspriser samt prispengar.diskuteras.

http://hotmail.com


Vid pennan

Bitte Torbjörnsdotter  
 

Justerat Elin Edling


