Referat
TREC-udvalgsmøde
05. april 2019 kl. 16:00
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
Til stede: Tina Foldager
Birgitte Kronborg
Finn Märcher
Sabine O. Hougaard (delvist)

Fra administrationen: Anne Silfwanter (delvist)
Kirstine Bjerre (delvist)

Ikke til stede:

Dagsorden:
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Dansk Ride Forbund – TREC-udvalgsmøde d. 05. april 2019
Ansvarlig for det
videre forløb

1

Administration
Godkendelse af dagsorden
OK
Opfølgning på referat fra seneste udvalgsmøde
OK
Information fra formanden
− Udvalgets e-mail adresse på Go.rideforbund.dk
− Møde i afd. Sport, hvor den nye Generalsekretær, Morten Rodtwitt blev preæsenteret.
− Der skal udformes et kommissorium for afd.Sport.
− Interne D stævne er nu muligt (svarer til de tidligere Klubstævner).
− Nanna Eiberg er nyansat som uddannelseskonsulent i tre år.
− Helena Poulsen er ny studentermedhjælper, der skal hjælpe Anja.
Budget
− OK
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Officials m.v.
Overdommere, nye emner inkl. uddannelse
To emner på vej; en i vest og en i øst
Nye emner til TREC udvalget
− Der har ingen ansøger været til den opslåede ledige stilling som medlem af udvalget.
Stillingsannoncen fjernes.
− Overvejelser om organisering af frivillige ildsjæle behandles på et senere møde.
Opslag af stillinger i TREC udvalget
Jf.
https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Organisation/Udvalg/TREC%20udvalget.aspx
skal følgende personers stilling genopslås i år: Sabine i 2019, Finn i 2020, Git i 2021 og Tina i 2022.
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Stævnekoordinering
•
•
•
•
•

Godkendelse af terminer
Offentliggørelse på DRF TREC
Registrering af termin på GO
Tilpasning af propositioner
Godkendelse af propositioner på GO

Det foreslås delt i Øst og Vest for Storebælt:
Sabine ”overtager” ansvaret vest for Storebælt fra Git.
4

Stævner
PTVinter Cup 2018/19
• Status på finalestævner

Side 2/4

Dansk Ride Forbund – TREC-udvalgsmøde d. 05. april 2019

•

– Øst fro Storebælt havde ”KLIK” god PTV bane og solskin, Gry var overdommer, TREC-kage
fra bageren.
– Vest for Storebælt havde ”GERF” en fin dekoreret bane og gode forhold.
Erfaringer fra PTVinter Cup
– Resultater lægges på web, så placeringer kan ses.

Vi skal til generelt have mere fokus på PTV/forhindringer!
Bestemmelser for Cups 2019
• Fastlæggelse af sidste dato for kvalifikationsstævner
– Sidste stævnedato er den 31.8-1.9.
• Retningslinjer for finaledeltagere under stævnet
– Fx muligheder og priser for opstaldning, camping, etc.
• Retningslinjer for deltagere som ikke starter Cup finale eller DRF Mesterskab
– skal formuleres let forståeligt
• Rettelse af fejl i pointskema for placering (TREC Cup Two)
– Rettes
• Resultatregistrering
– Det er nødvendigt at udvide med ”Par” og ”Hold”.
Ingrid Helmes, Holland kommer og er POR og PTV designer!
DRF Mesterskab
• Udtagelseskrav skal specificeres og offentliggøres
– Blev gennemgået og besluttet. Offentliggøres efgter administrationens godkendelse
• TREC DRF Mesterskab listes i 2019 oversigten på hjemmesiden
– Det er klaret af Adm.
• Gennemgang af Fællesbestemmelsernes krav til DRF Mesterskaber
– OK
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Reglement 2019 m.v.
Behandling af henvendelser:
• Uoverensstemmelse i reglementet vedr. krav om Medical Card
Rettes
• Undren over at kniv ikke længere er et krav
Beslutningen blev truffet for at gøre TREC lettere tilgængelig i de lavere klasser. Det er frivilligt,
om man vil have en kniv med.
• Må en rytter starte to klasser samme dag?
– Ja, hvis tidsplanen/stævnearrangør tillader det. Det kan angives i propositionerne.
• T2 er ikke rettet til T20/T25
– Bliver rettet.
• Sammenlægning af klasser i samme sværhedsgrad, med differentieret vægtning a resultat
(POR)
– Forslag er noteret og vil indgå i evalueringen af sommerens Cup.
• Hjælpekuverter på POR mod afgivelse af point
– En idé, vi kan gå videre med.
Spørgsmål fra Gry:
• Sikkerhedsbøjler
– Afventer afklaring fra Adm. (Kirstine)
• Må man have træktovet rundt om hestens hals og bruge det som ”Cordeo” – alternativt en
cordeo?
– Ja
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Kort om seneste ændringer fra FITE:
• Der er ikke længere krav om højde på flag (rød og hvid) ved forhindringer
• Rytteren må godt vende tilbage til den foregående etapekontrolpost for at komme på ”rette vej”
• MA skal fremover opdeles i tre zoner/sektioner (A, B, C), inden for hvilken minimum to dommere
skal have set same fejl.
• Ved føre-forhindringer kan rytteren både ”miste balance” og ”falde”.
• Fra T20 skal hesten skal fremover springe og ikke ”gå” over forhindringer – se den reviderede
Forhindringsbeskrivelser.
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Næste møde
Den 6. juni 2019, kl. 17.00 i Brøndby.
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