Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 8-2-2016
Kl 14:30 Middelfart Ridecenter

Deltagere: Charlotte Madsen (CM), Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI) og Dorte Nørskov (DN)
Afbud:
Gæst: Jette Jønsson
Dagsorden:
 Samtale med kandidat til BU
 Godkendelse af referat
 Kursus Besindighed Silkeborg
 Skriv vedr. 100 års jubilæum
 Nyt fra TREC udvalg
 Breddeaktiviteter/kvalifikationer i klubberne
 Forslag vedr. kvalifikationsstævner
 Forslag kom og prøv aktivitet Landsfinalerne
 Rep. møde 2016
 planlægning/ønsker
 Næste mødedato
 Evt.

Emne/Punkt
Samtale med kandidat til BU

Int.
alle

Tekst
Stilling til breddeaktivitetsudvalget har været opslået. En person er inviteret til
mødet.

Godkendelse af referat

alle

Kursus Besindighed Silkeborg

EB/EI Der har været afholdt kursus i besindighed i Silkeborg Rideklub, der var 14
deltagere. Målgruppen var undervisere og kun en underviser deltog. Kursisterne
fik et indblik i indlæringsteknik, håndtering af hesten på en sikker måde. Der
bliver ikke arrangeret flere besindighedskurser, men er en klub eller et distrikt
interesseret i et kursus, kan de kontakte udvalget.
EI foreslog at lave små appetizers i form af videoklip som reklame for kurser og
breddeaktiviteter generelt, så folk kan få en fornemmelse af hvad det er. Små
video klip modtages gerne fra udvalget og DN sørger for de kommer på
hjemmeside eller Facebook- klub.

Skriv vedr. 100 års jubilæum
Nyt fra TREC udvalg
Stævnekoordinering
Ændringer Reglement og PTV
Fælles møde til rep. møde

CM
DN

Referat godkendt fra sidste møde

Ingen kommentarer dertil
DN har deltaget I TREC udvalgsmøde. Stævnekoordinering bliver pt. Foretaget
af Maibritt og Anne fra administrationen idet der er kvalifkationsstævner til
Landsfinalerne og her skal stævnerne indberettes til MV og resten af TREC
stævnerne indberettes til TREC udvalget. Så der forsøges på bedste vis at
koordinere det hele så der indgås TREC stævner tæt på hinanden på samme tid,
så det kan blive vanskeligt for klubberne at få deltagere og hjælpere nok.
Breddereglement har fået enkelte tilrettelser/tilpasninger så det ligner TREC
Sports reglementer. Dog er TREC Bredde på et lavere og mere enkelt niveau
end TREC Sport.
PTV beskrivelser(forhindringer) er i TREC Bredde ændret og rettet til så det

minder meget om TREC Sport, igen er det lettere og der et forhindringer i TREC
Bredde, der ikke findes i TREC Sport og omvendt.
Til Rep. mødet afsættes en halv time til fællesmøde med TREC udvalg og
Breddeaktivitetsudvalget.
Der vil blive tilbudt opfølgningskurser i TREC Bredde for de der har tidligere har
deltaget på et TREC Breddedommer kursus.
Breddeaktiviteter/kvalifikationer alle
i klubberne
Hvordan ser det ud?
Forslag vedr.
kvalifikationsstævner

DN

Forslag kom og prøv aktivitet
Landsfinalerne

DN

Rep. møde 2016

DN

planlægning/ønsker

alle

Næste mødedato
Evt.

Referent: Dorte Nørskov
Næste møde: Tirsdag 29. marts

Der er kommet prop. Ind fra lidt over halvdelen af distrikterne. Måske der skal
gøres lidt reklame for hvilke kvalifikationer der er på Facebook?
Kvalifikationer er svære at finde på hjemmesiden. MV flytter det så det er lettere
at finde. DN laver opslag til Facebook som reklame.
En forespørgsel om der skal laves ændringer til distriktskvalifikationskrav. Dato
for hvornår kvalifikationer kan starte fra. Dvs. 1. september så planlægningen til
distriktskvalifikationer kan planlægges tidligere.
TREC udvalget er blevet spurgt om de kunne tænke sig og lave en kom prøv
aktivitet med POR efter TREC sportsreglement. Dvs. Rytterne skal lære at
indtegne kort i map room og evt. ride efter kompas. Der laves et lille kursus for
interesserede fredag aften og så rides der POR efter Sports reglementet lørdag.
TREC udvalget melder hurtigst muligt tilbage om de vil lave dette arrangement..
endelig bekræftelse afventes fra TREC udvalget.
Orientering om Rep. møde og indhold den 16. og 17. april.
BU ønsker at tilbyde kursus til Træner 1 og 2 kursister og evt. andre undervisere
med præsentation af Breddeaktiviteter- hvordan det kan bruges til i den daglige
undervisning m.m.
Det første kursus bliver i foråret på Sjælland. Der bliver udbudt 2-3 kurser
yderligere rundt om i landet.
Tirsdag den 29. marts 2016 kl 14 Middelfart
CM foreslår at vi fremadrettet til BU møder afsætter tid af til at arbejde med
projekter der er i gang i udvalget.
EI har samlet BU og styregruppens mapper i One Drive idet der er plads til flere
dokumenter end i Dropboks.

