
Protokoll från tävlingssektionsmöte den 13 mars 2015

 
 
Närvarande: 
 
Bitte Torbjörnsdotter, Katarina Sjöström, Sandra Widmark, Elin Edling, Malin Wikström, 
Ingela Lindberg och Elina Konradsson

1. Mötet öppnades 

2. Val av justerare 

Elin Edling

3. Föregående protokoll 
 
-

4. Tävlingar

Hopptävlingen i lördags blev väldigt lyckad när det gäller antalet starter och försäljning. En 
uppskattad vinst för dagen ligger på cirka 27 000 kronor. Dock blev det en lång dag då 
detta ursprungligen var tänkt som en tvådagars och komprimerades. Dessutom blev det 
väldigt kallt för ponnyryttarna i slutet av dagen med framhoppningen i lilla. Där är även 
ljuset under all kritik. Att minst 8 lampor är trasiga har påpekats till Vännäs Fastigheter för 
ett par veckor sen, och det kan nästan bli farligt att hoppa i halvmörker. 
 
Det var också några funktionärer från ridskolan som verkade lite villrådiga på banan och 
inte visste vad som behövde göras. Till nästa större tävling kanske en controller behöver 
utses som kan guida funktionärer som inte har så stor tävlingserfarenhet. 
 
Resultatmässigt blir det lite knöligt med Swish-redovisningen. Intäkter från både servering 
och sekretariat hamnar på samma. Mötet resonerar om det vore bättre om serveringen 
hade ett eget nummer. 
 
Eftersom underlaget på stora utebanan ska bytas så fort det är möjligt, så kan det bli 



möjligt att anordna en till endagstävling i hoppning i början av sommaren. 
Malin blir tävlingsledare för Nationella tävlingen i september tillsammans med assisterande 
Moa Wikström. 
 
Mötet beslutar om uppstallningspriser för årets tävlingar: 
Meeting 1 300 kr 
Natt    600 kr 
Dag    300 kr 

5. Anläggningsgrupper 
 
Det är en hel del personer som inte har svarat ännu på uppmaningen med egna önskemål 
om grupper, framför allt ridskoleelever. Därför kommer dom att placeras in i vad vi tror 
lämpliga grupper. 
 
6. Övrigt 
 
Det ska vara ett 3-årstest den 27 maj, och frågan är vem som ska stå för cafeterian då - 
ridskolan eller TS? Sandra tar frågan med AnnaLena. 
 
Vid protokollet 
 
Bitte Torbjörnsdotter 
 
Justeras  
 
Elin Edling  
 
 
 


