Instruktion för Svensk Galopps Tävlingskommitté 2022
Syfte
Syftet med Tävlingskommittén är att ha en långsiktig ekonomisk och strategisk hållbar och
utvecklande galoppsport i Sverige fördelat mellan ålder på hästar, mellan bredd och elit och mellan
inhemsk uppfödning och import av hästar. Tävlingsprogrammet ska skapa attraktiva
tävlingsmöjligheter för hästägare. Kärnpunkter för arbetet är att tillse att galoppen kan erbjuda
attraktiva spelbara lopp. Detta skapas genom en optimal fördelning av tävlingsdagar, ett attraktivt
årligt tävlingsprogram och en strategisk fördelning av prissummor. Kommittén ska vara rådgivande
till styrelsen för SGIF som är beslutande. Planering gällande tävlingsdagar ska ske tillsammans med
Svensk Travsport och våra skandinaviska systerorganisationer, Norsk Jockeyklub och Dansk Galop,
för att säkerställa attraktiva speldagar för Svensk Galopp.
Tävlingskommittén har även en utredande funktion och samarbetar med Reglementskommittén och
Licens- och utbildningskommittén med flera. Beslut som tas i denna kommitté är riktade till
tävlingarna med undantag för det som nämns i detta dokument som ska tas i SGIF styrelse.
Allmänt
Tävlingskommittén utses av SGIF:s styrelse vid årets sista styrelsesammanträde. SGIF:s styrelse
fattar då även beslut kring aktuell instruktion för Tävlingskommittén. Styrelsen kan då skäl föreligger
fatta beslut kring dessa två frågor även under året. Sällskapen ska senast 1 december inkomma med
namnförslag till kommittén.
Tävlingskommittén utses kalenderårsvis och mandatperioden är ett år.
Kommittén ska bestå av 8 ledamöter. I kommittén ska följande personer ingå:
En representant för SG:s ledning (ordf)
Sportchef, SG
Två representanter från respektive medlemsorganisation.
Respektive ordförande för medlemsorganisationerna ska senast den 30 november ha skickat in
namnförslag till SGIF styrelse. Representanterna för medlemsorganisationerna ska ha en
referensgrupp i varje sällskap dit förslag från kommittén ska diskuteras och förankras innan
tävlingskommittén delger styrelsen relevant information för beslut.
Kommittén fungerar som rådgivande eller ger skriftliga förslag till beslut till SGIF:s styrelse.
Kommittén har rätt att inom givna ekonomiska ramar adjungera lämplig expertis för att belysa
speciella frågeställningar.
Om flera förslag föreligger och kommittén inte kan enas om ett ska samtliga förslag föreläggas
styrelsen för avgörande beslut. Protokollet ska justeras och undertecknas av protokollförare och en
på mötet utsedd justerare.
SGIF:s styrelse kan med konkreta direktiv styra hur arbetet strategiskt ska planeras för såväl kortare
som längre perspektiv. SGIF styrelse kan även sätta mer långsiktiga direktiv under flera år.
Externa frågor och önskemål ska skriftligen ställas till Tävlingskommittén och kan endast behandlas i
kommittén då extern part kontaktat respektive sällskaps representant i kommittén som i sin tur
väljer att ta frågan vidare till kommittén.
Uppdrag

Efter avstämning i medlemsorganisationernas referensgrupper och enligt de direktiv som styrelsen
utfärdat ska kommittén ge skriftliga förslag till beslut i SGIF:s styrelse.
På styrelsens och/eller vd:s begäran ska Tävlingskommittén lämna information och förmedla
kunskap till aktiva inom galoppsporten.
Underlag för beslut till SGIF styrelse
Sportchefen inhämtar underlag från Tävlingskommittén för följande dokument och är operativt
ansvarig för att styrelsebeslut efterlevs.
•
•
•

Antal tävlingsdagar
Tävlingskalender
Propositioner (inkl. prismedelsfördelning)

Resurser
Om kommittén behöver medel för exempelvis utredningar eller resor kan medel äskas hos styrelsen
genom en skriftlig budget där aktiviteter och förväntat resultat klart ska framgå.
Årshjul
Sportchefen ansvarar för ett årshjul som ska godkännas av Tävlingskommittén.
Statistik
Sportchefen ansvarar för att ta fram efterfrågad statistik till Tävlingskommittén.

Beslutades av styrelsen den 24 januari 2022

