Referat

Fælles Breddeaktivitets- og TREC udvalgsmøde
Dato 16-4-2016
Kl 11:00- 12:00 i forbindelse med Rep. møde Kolding

Deltagere: Charlotte Madsen (CM), Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI), Jette Jønsson(JJ), Tina
Foldager (TF), Finn Marche(FM), Jan Stampe (JS) og Dorte Nørskov (DN)
Afbud:
Dagsorden:
Landsfinaler (Kom og prøv aktivitet POR efter selvoptegnet kort til Landsfinalerne)
Ændringer Breddereglement og TREC Reglement
Udfordringer for klubber og ryttere i forhold til TREC Bredde og TREC Sport(fremadrettet)
Stævnekoordinering- Fælles stævnekalender
Evt.
Emne/Punkt
Landsfinaler (Kom og prøv
aktivitet POR efter
selvoptegnet kort til
Landsfinalerne)

Int.
alle

Ændringer Breddereglement
og TREC Reglement

alle

Tekst
Lisa fra TREC udvalget vil komme og tilbyde deltagere i Landsfinalerne at ride
efter kort (inkl. Maproom). Der vil være et kort kursus fredag aften for
interesserede, der kan få et indblik i hvordan man rider efter kort. At ride POR
efter kort, kan afprøves for ryttere lørdag eftermiddag.
BU oplever at nogle Bredderyttere ikke er så interesserede i at ride efter kort,
men gerne vil ride efter markeret rute. Dette er muligt efter Breddereglementet,
men ikke til Landfinalerne, der evalueres på dette efter Landsfinalerne.
Ændringer der foretages i hhv. Bredde- og TREC Sport Reglementerne skal
inden offentliggøres sendes til modsatte udvalg, så der fortsat er en rød tråd fra
Bredde til Sport.
De rettelser TREC udvalget har planer om at indføre, er præciseringer og
tilpasninger. Ridning i mørke vil eks. blive nedtonet i reglementet, da dette
hører til på absolut højeste niveau, og endnu ikke er relevant, kvalifikationskrav
fra vil blive lempet, da udvalget har erfaret at de er for restriktive, krav om
sikkerhedsvest for voksne vil blive fraveget i T00 og T0. Præciseringer i tilfælde
hvor udvalget har oplevet at reglementets tekst ikke er fyldestgørende etc.

Udfordringer for klubber og
ryttere i forhold til TREC
Bredde og TREC Sport

alle

Det giver noget frustration for især ryttere at forholde sig til to reglementer, så
begge udvalg vil forsøge at sammenskrive et reglement(Sport) hvor de laveste
niveaus tilpasses til TREC Bredde, samt kvalifikation til Landsfinaler og
afholdelse af Landsfinaler.
Udvalgene er blevet enige om at forsøge at tilpasse TREC Sport reglementet,
således at det kan rumme TREC Bredde, kvalifikationsklasser og landsfinaler.
TREC udvalget ønsker fortsat, at TREC Sport reglementet skal give mulighed
for at afvikle klasserne, som niveaumæssigt er lavere klasser end de
nuværende TREC Bredde klasser. Således bevarer vi muligheden for at

udskrive klasser, hvor hesten trækkes uden rytter under hele stævnet, ryttere
bliver trukket etc.
Der vil i Breddereglementet være henvisning til TREC Sport, dog med
kommentarer i Breddereglementet hvor det er tilladt at afvige fra
Sportsreglementet, ved bredde stævner i TREC.
BU laver tilføjelser og rettelser til TREC sport reglementet med Deadline 15.
maj.
Stævnekoordinering
Fælles stævnekalender
Evt.

Pga. TREC Bredde kvalifkationsstævner til Landsfinalerne køre fra 1. sept. Til
ca 1 maj året efter, vil Birgitte Kronborg fra TREC og Eva Iversholt holde et
stævnekoordineringsmøde umiddelbart efter 1. september, således at
kvalifikationsstævnerne får 1. prioritet mht. datoer.
Bu har valgt at bruge et stævneprogram til TREC Bredde stævnerne, der er
rimelig enkel at bruge, dette tilbydes de klubber der holder TREC stævner.
TREC Sport er fortsat udfordret idet POR kræver mellemregninger, udvalget har
kontakt til TREC arrangører i udlandet omkring et program.

