Västerbottens Ridsportförbund
Minnesanteckingar förda vid möte med grenledarna i körning.
Plats;
Spiran, Sikeå
Tid;
Söndagen den 21 november 2010 13. 45 -- 16.20
Närvarande; Ulrika Nilsson (distriktsgrenledare),Camilla Sundling URF, Ellen Sundling URF
(ungdomsrepresentant),Susanne Fälldin Örnsköldsviksortens Ryttarförening, Anna
Häggström Örnsköldsviksortens Ryttarförening och Mittsvenska Ridsportförbundet, Kersti
Erlandsson RKS, Maria Jonsson RKS, Göran Andersson KDRF ( - ca 15.15),Anna
Magnusson LRKS, Eva Söderlund LRKS och Hans-Erik Persson VKS.
§1
Ulrika hälsar alla välkomna och presenterar det förslag till dagordning som fastsälls utan
ändring. Hans-Erik Persson utses att föra dagens minnesanteckningar.
§2
Ulrika redogör för förslag till ändringar i TR V avseende mom. 502 och 510. Mötet ställer sig
bakom Ulrikas förslag om en ändring i mom. 510 avseende en uppmjukning av reglerna för
antal starter så att man alltid får göra två starter med samma häst om den ena starten inte är
högre Lätt Lokal klass.
Förslaget i mom. 502 avser ökad valfrihet för kusk att välja mellan Maraton och Precision vid
fullständiga tävlingar där den tävlande är anmäld till Lokal Lätt klass. Frågan om mom. 502
hänsköts till senare punkt på dagordningen om lagserien 2011.
§3
För lagserien 2011 anser mötet att samma regler ska gälla som för 2010 men att arrangörerna
ska ange att för tävlingarna som arrangeras av LRKS, KDRF och VKS ska i propositionen att
lagdeltagare som tävlar Lokal Lätt klass ska köra Dressyr och Maraton medan det vid övriga
tävlingar med lagserien ska anges Dressyr och Precision. Som förtydligande anges att Lokal
Lätt A anges i propositionen.
§4
DM 2011 genomförs i samband med KDRF;s tävling i augusti. För Junioren gäller Nationell
Lätt klass och för Seniorer Nationell Medelsvår klass. Om ingen segrare kan koras i dessa
klasser blir den DM segrare som vinner närmast lägre klass.
§5
Norrlandsmästerskapet genomförs i samband med VKS;s tävling i juli. För Juniorer gäller
Nationella Medelsvår klass och för Seniorer Medelsvår Elit. Om ingen segrare kan koras i
dessa klasser blir den DM segrare som vinner närmast lägre klass.
§6
Championat 2011 genomförs med samma regler som för 2010.
§7
Tävlingsterminen för körning 2011 blev föremål för genomgång och följande frågor
behandlades.
- den preliminära tävlingsterminen accepterades med några mindre justeringar

-

en Dressyr-Cup med tre tävlingar genomförs med början jan-febr med arrangörerna
URF, En Allians mellan VKS, KDRF och SRK ( plats Skellefteå Ridklubb) och
Mellanbygdens Ryttarförening. Ett vandringspris instiftas.

Ulrika får mötets förtroende att göra tävlingsterminen klar och i samråd med
tävlingssektionen publicera och på annat sätt informera berörda klubbar.
§8
Under en särskild punkt berördes frågor om kör sportens utveckling i länet ( men även
samverkan med Mittsvenska och Norrbotten)
Ellen berättade att det finns pengar avsatta för att göra någon form av aktiviteter för unga
kuskar. Hans-Erik berätta kortfattat om VKS satsning på ett Tävlings Tränings Program (
mera på VKS nya hemsida www.villvattnet.se/vks )Övriga utvecklingsfrågor hänsköts till ett
möte i början av 2011.
§9
Ulrika tacka för ett gott möte och önskade representanter för klubbarna välkomna till ett
fortsatt arbete vid ett förnyat möte i januari.

Vid pennan
Hans-Erik Persson

