Styrelsemöte nr 2 2020, Odinns islandshästklubb, 2020-06-15
Mötet hölls hemma hos Terese Wängdahl, Borlänge.
Närvarande: Monika Morén, Mirjam Horn, Jennie Liss (ej styrelsemedlem), Barbro Düsing Holmgren
(via telefon) och Terese Wängdahl.

1. Mötet öppnades
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes gicks igenom.
4. Rapport från Sverigeritten
Mirre och Terese rapporterade kort från Sverigeritten som genomfördes i somras. Det som
återstår är att utvärderingar skall in från de som deltog. Det skulle också vara intressant att
veta hur många kilometer ridning som rapporterats in från Odinn i Sverigerittsutmaningen.
Positivt med Sverigeriten var att det har ordnats några gemensamma uteritter i och med
Sverigerittsutmaningen, något som vi bör fortsätta med och försöka hålla vid liv, bland annat
lockar det nya medlemmar.
5. Fritidssektionens höstmöte
Fritidssektionen i SIF arrangerar ett höstmöte den 12-13 september (samma helg som Odinns
KM). Detta har delats på Odinns Facebooksida en gång. Mirre fixar så att det aviseras ut en
gång till, vi ser gärna att medlemmar som är intresserade åker.
6. Tävlingsteorikurs
Pia Andreasson kommer och håller kursen ”Tävlingsteori 1” den 29-30 augusti.
Det som är anmälda per dagens datum kommer kunna få diplom för genomförd kurs (senare
anmälan är ok, men då kan inte SIF fixa diplom).
Lokalhyra hos Emma Barigård där vi kommer att vara är 500 kr/dag.
I dagsläget är det 12 anmälda. Vi tar 500 kr/person i avgift. Pia kostar 10 000 kr totalt. Den
del som inte täcks av anmälningsavgifter kommer Odinn att betala med de medel som
normalt skulle gått till SM-sponsring (i år blev det inget SM p.g.a. Covid-19, och därmed är
inte heller någon SM-sponsring aktuell i klubben).

Tävlingsteorikursen utgör ett första steg i domarutbildningen. Vi skall kolla om intresse finns i
klubben för fortsatt lokalklubbsdomarutbildning framöver. Om vi har fler domare i klubben
skulle det bli både billigare och enklare att anordna mindre tävlingar lokalt.
Vi bör också få ut på hemsidan vad som gäller vid anmälan och avbokning av Odinnaktiviteter då det annars är risk för många avhopp när kursen väl är bokad, vilket påverkar
ekonomin i arrangemang och aktiviteter.
7. Programridning
Söndagen den 6/9 ordnar vi programridning på Romme för Ewa Wik. Just nu är det ca 10
anmälda.
8. Klubbkvällar på Romme
Enligt vad vi bestämde på förra mötet skall vi fortsätta under hösten med klubbkvällarna. Just
nu är banan bokad och aktiviteten ligger i klubbkalendern, men i övrigt har vi just nu inte
planerat in värdar, så vi skulle behöva strukturera upp det lite mer med klubbkvällsvärdar.
Flera i styrelsen kan tänka sig att ta någon kväll. Terese tar tag i att samordna.
9. Föreläsningar
Vi har sökt bidrag hos Rolf Ericsson Bils 60-åsfond.
25 000 kr är sökta för att ordna föreläsningar under höst och vinter för medlemmarna.
Idé om teman på föreläsningarna är:
Träna för tävling och prestation (Emma Barigård)
Unghäst (Mirjam Horn)
Distansritt och konditionsträning (Anneli Eriksson)
Utrustning (Monika Andersson)
Vi avvaktar med att boka in och bestämma definitivt program tills vi har besked om vår
bidragsansökan.

10. Gårdsbesök
Idé om gårdsbesök hos olika medlemmar med större gårdar, verksamhet eller annat
intressant diskuterades. Kanske något att fortsätta bygga vidare på efter föreläsningarna som
aktivitet under våren?

11. KM 2020
KM 2020 närmar sig, och därför ägnades större delen av mötet åt planering kring detta.
Klasser
På KM har vi i år följande klasser:

Klass

Finaler

Anmälda

Uppdelning av klass vid prisutdelning/placeringar

T8
T8U
T6
T3

A+B
A+B

18

Nej

11

YR och U separata (U=juniorer + barn)

A

7

Vuxen och U separata (U=YR + juniorer + barn)

A

10

Vuxen och U separata (U=YR + juniorer + barn)

V5
V5U
V2

A

12

Nej

A

10

YR och U separata (U=juniorer + barn)

A

12

Vuxen och U separata (U=YR + juniorer + barn)

F2
P2

A

11

Vuxen och U separata (U=YR + juniorer + barn)

A

9

Vuxen och U separata (U=YR + juniorer + barn)

Priser/Rosetter
Kombinationsmästare (5 st)

Stora klubbmästarrosetter + täcke + vandringspris

16 rosetter behövs av varje färg (blå-gul, blå, gul, röd och grön) samt 10 st vita. Blå rosetter
behöver inhandlas då det inte finns tillräckligt.
Gardar har sagt att han sponsrar med pokaler i ungdomsklasserna. Mirre kollar vilka klasser
det gäller och meddelar Marro så att hon kan beställa.
10 st U-klasser, vi separerar inte barn och juniorer, dock utses kombinationsmästare junior
respektive barn.
Vandringspriser är vi inte helt säkra vilka som just nu har i klubben. Mirre efterlyser dessa på
Facebook.
Täcken beställs/trycks upp av Odinn med Odinns logga och sponsorlogga på. Mirre kollar
med Emma om hon kan ordna med detta och ev. även sponsra med 1 st täcke.

Antal starter
Enligt gällande regler med hänsyn till Covid-19 får endast 50 deltagare delta i arrangemang.
Styrelsen fattade på detta möte beslut om att vi på KM kommer att tillåta 50 startande
personer. D.v.s. om några starter görs av samma ryttare, medger det mer än 50 starter på
tävlingen totalt. På Icesale tillåter vi max 50 anmälningar, eventuella fler anmälningar läggs in
manuellt enligt princip för reservlista.
Sponsorer m.m.
Totalt 5 st sponsorer finns i dagsläget av de som tillfrågats.
Monika arbetar med sponsorerna, och lägger upp en efterlysning efter fler sponsorer på
Facebook.
Gåfood brukar sponsra med mat till funktionärer. Monika kollar med Anna S om de kan göra
det i år med. Ca 20 st portioner behövs per dag. Exakt antal återkommer vi om efter nästa
helg.
Covid-19
Mirre har haft kontakt med polisen. Arrangemanget räknas som officiellt p.g.a. att det inte
bara är lokala deltagare samt att det sker på en plats som räknas som officiell.
Arrangemanget är anmält till polisen.
Lapp med påminnelse om hygien och avstånd sätts upp vid entrén till WC. Terese fixar
laminerad lapp för detta.
Funktionärer och domare
Domare blir Ewa Wik, Ivar Ambjörnsson och Pia Andreasson.
Collectingring
Domarsekreterare
Grindvakt
Speaker
Sekretariat
Boxar
Städning WC
Incheckning
Bygga bana
Domarkorgar
Passansvarig
Ryttarbrev

Mirre kollar med Stöt Gunilla och Stör Ulrika
Behövs 3 st, 1 st klar.
Behövs ej, vi har samma typ av öppning som förra året.
Anna Stenberg
Jennie Liss + Stina W
Jennie kollar med Anna F
Mirre
Susanne Swärd och Anna F
Behövs folk fredag kväll samt för ihopplock söndag eftermiddag. Jennie
pratar med Anna F + låsa upp stallar.
Mirre kollar med Gun
Mirre
Mirre + Terese. Läggs ut på onsdagen innan tävlingen.

Övrigt
-

Vi behöver kolla om gamla resultatlistor m.m. finns kvar från gamla hemsidan, kan både
vara bra att ha och kul att kunna ha på hemsidan.

-

Frågan om hur och om klubben skall bedriva tävling för barn tas med till årsmötet.
Barbro skriver motion om detta, då styrelsen vill att ett gemensamt beslut i föreningen
tas gällande om barn skall tävla och rangordnas i vår klubb eller om det bör finnas ett
annat upplägg för barn som deltar på våra tävlingar.

-

Kan incheckning ske digitalt? Jennie kollar detta med Susanne S.

-

Startlistor kommer att läggas ut i början av v.37.

-

Hemsidan behöver korrigeras gällande regler om klubbmästare.

-

Behöver kollas med Cattis om det finns gamla dokument från gamla hemsidan, t.ex.
gamla ryttarbrev m.m.

-

Förra året sattes resultat upp på träskiva vid cafeterian. Mirre kollar med Marro om
träskivan finns kvar.

-

Text på Icesale om tävlingen, går den att ändra?

12. Förråd för Odinns saker
Förrådet som vi kan dela med RommelS på Romme behöver städas och det behöver fixas
hyllor m.m.

Vid pennan
Terese Wängdahl

