Referat
TREC udvalgsmøde
06. juni 2019 kl. 16:00
Idrættens Hus - Brøndby
Til stede:
Tina Foldager (TKF)
Birgitte Kronborg (BBK)
Finn Märcher (FIM)

Fra administrationen:
Kirstine Bjerre (KBJ) (delvist)

Ikke til stede:
Sabine Hougaard (SHO) - Telefon

Dagsorden:
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Dansk Ride Forbund – TREC-udvalgsmøde d. 16. april 2019

Ansvarlig for det
videre forløb

1

Administration
Godkendelse af dagsorden
OK
Opfølgning på referat fra seneste udvalgsmøde
Birgitte: Har vi modtaget statistikker om ”hvem, der har virket hvor” fra Anja?
Tina: Nej, det har vi endnu ikke. Vi har brug for tallene til den at give overblik og i den videre
udvikling.
Kirstine: Jeg vil prøve at skaffe statistikken.

BBK
TFO
KBJ

Information fra formanden
Udvikling inden finalestævnet til august i Bernstoffparken ) Fokusområde
Store problemer ved stævneafvikling
) Fokusområde
Artikler om TREC bliver desværre ikke optaget i magasinet Hest & Rytter
Information fra administrationen
Udvalget hilste på den nye generalsekretær og blev orienteret om de seneste tiltag i
organisationen:
– Sport & Service beskåret med to medarbejdere (Maja og Helle)
– Ressourcer tilført området Uddannelse pba. Marthas undersøgelse af behov for uddannelse
– FAQ om klubdrift på hjemmesiden skal aflaste telefonservice
– Klubberne kan via medlemskab af Dansk Erhverv får juridisk assistance
– DIF’s fokus på landstrænerrollen (svømning)
– TREC udd/kurser findes ikke længere i Uddannelseshuset på DRFs hjemmeside?
– Stævnestart stiger fra 30 kr. til 40 kr.

KBJ

Økonomi
– Udvalgets budget for Transport i hele året er brugt nu => forhøjes i 2020 (.XLS fil er super fin))
– Ingen udgifter registret i maj?!?!
– Budget til Internationale dommer er på 10.000 kr./år. Der er brugt 8.500 kr.
– Budget til dommertræning for i år er på 13.000 kr./år.
– Formanden spørger:
Hvordan vi skal fordele budgettet?
Hvem skal havde hvor mange penge?
Hvor meget skal udvalget medlemmer betale selv?

2

Officials
Behov for dommeruddannelser i 2019
Der findes mange registrerede TREC-dommere på listen på go.rideforbund.dk.
Vi kan konstatere, at disse er svære at få til at være dommere ved TREC stævner.
Hvordan kan vi engagere de registrerede dommere?
Har en dommer ikke dømt TREC i tre år, så slettes de af listen. Hvad gør vi så?
Det er særdeles uheldigt med de mange ikke udannede dommere, der anvendes ved stævner i
klubberne – omvendt er klubberne lykkelige for at kunne få fat i frivillige hjælpere!
Nye dommerkurser afholdes kun ved forespørgsel!
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Stævner
Resultatregistrering
Alle relevante data skal sendes til adm.
Stævneprogrammet med resultater fra ALLE stævner SKAL sendes til DRF Adm. for registering.
Overdommer SKAL sikre korrekte resultater ved stævnerne.
Stævneplanlægning og -afvikling
Fokus på tidsplan, sekretariat og resultatudregning ved TREC-stævner
Birgitte foreslår at afholde et ”Kursus i Stævneplanlægning” på den kommende TREC dag
PTV krav til forhindringsopbygning
Skal vi udvikle og tilbyde et kursus i bygning af PTV forhindringer?
Introduktion til PTV og POR for nye hjælpere
Lisa har lavet en videovejledning til dommere – er det en mulighed?
Ved Stilforhindringer foretrækkes uddannede dommere.
Hvordan kan vi få uddannede dommere til at virke som mentorer for uudannede hjælpere?
TREC Cup stævner 2019
Status øst
???
Status vest
???
TREC Cup’s landsfinale og DRF Mesterskab
Status på planlægning
Tina har været til møde med SPR ang. Finalestævnet med DRF Mesterskaber i
Ridebanespringning, Military og TREC.
Dyrehavens nye chef har givet dispensation til dette ene TREC stævne!
Information og promovering
Jacob Leth foreslår, at vi får udviklet en lille folder om TREC til uddeling ved stævnet
Tilsvarende kan vi lave ”Kom og prøv TREC”, få en ridetur på en pony eller Kæpheste?.
Rosetter til børnene?
Andet
Minivejledninger til ryttere og stævnearrangører
Skitsering af struktur og indhold i forhold til arbejdet i afd. Sport
Tina foreslår et indhold: Faser, Udstyr, Tøjler over hovedet, Hest bag rytter(s skulder), Startur.
Stævnearrangører: Lokale regler om fx. obligatorisk brug af sikkerhedsvest på springbane/i PTV
skal medtages i propositioner.
Stævneprogram og -dokumenter
Kort status på opdateringer og identificerede issues
Stævneprogram
MA overfører ikke resultaterne?!
Rens POR fase 17 for gamle indtastninger!
Birgitte holder pause fra tilpasninger. Kan vi købe bistand i byen?
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Langt de fleste fejl sker nu, fordi nye brugere ikke læser vejledningerne, men tror de kan. Men der
skal være mange indtastninger i felster, for at programmet kan regne resultater.
Husk at udskrive lister fra PTV til opslag til rytterne!
Stævnerapport
Fjern registrering af dommere. Disse skal indtastes i Stævneprogrammet!
PTV-dokumenter
Der er fundet fejl i et par beskrivelser.
MA-bedømmelsesskema
Blev gennemgået på mødet. Fremover kun én dommerliste til alle dommere i MA.
POR kontrolkort og lister
Blev gennemgået på mødet.
4

Reglement 2019
FITE reglement vs. DRF TREC reglement
Finn oplyste om sine oplevelser som dommer i Irland:
- I T4 indgik en forhindring (tre tønder*), som ikke er beskrevet i FITEs forhindringer
- I T4 er broen kun 15 cm høj. FITE skriver min. 60 cm
*Var også med i en T4 i Frankrig
Formanden vil tage det op i FITEs Sportskomité!
Flere starter pr hest i sværhedsgrad. 0
Antal starter / hest / dag?
Beslutning: T00 og T0 må en hest starte to gange per dag!
Kvalitetssikring af reglement 2020
Typografien Arial Narrow anvendes fremover i stedet for Eurostyle, som gør livet besværlig.

5

Introduktion til TREC
Materiale til TREC introduktion
Skal vi få udviklet en lille folder om TREC til uddeling ved stævnet?
Kan vi lave ”Kom og prøv TREC”?.

6
KBJ

Kommunikation
TREC undervisningsvideo - hvornår er den planlagt medtaget i nyhedsbrev
Kirstine oplyste, at video har været med i de seneste udsendelser af Nyhedsmail / Klubmail.
Finn undrer sig over, at han ikke længere modtager disse nyhedsmail?

KBJ

Promovering af TREC ved NM på Vilhelmsborg (26. – 30. juni)?
Administrationen tilbyder, at TREC kan få plads på deres stand.
Udvalget takker for muligheden, men desværre har ingen mulighed for at være tilstede.

KBJ

MA-video på dansk, YouTube → link til hjemmeside og FB
Tina sender video til Kirstine, som up-loader til youtube
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Kina-video på youTube → link til hjemmeside og FB
Tina sender video til Kirstine, som up-loader til youtube

7

Diverse
Status på pin’s
Kirstine viste et DRF emblem som eksempel på størrelse og lås.
Udvalget besluttede, at Kirstine får lavet et prøveeksemplar til godkendelse inden produktion på
500 stk.

KBJ

8

Eventuelt
Finn spurgte til en aftale med Egum Rideklub om betaling for overdommer.
Hverken DRF’s administration eller TREC udvalget kender til aftale om ingen betaling for
overdommer til stævnet i Egum.
Afd. Sport har droppet den kommende udvikling af enklere reglementer, så udvalget kan
genstarte arbejdet med de to ”PIXI-bøger” om hhv. Stævnestart og Stævneafvikling
Punkt til næste møde: Hvordan skal budgettet til dommerkvalifikationer fordeles?

9

Næste møde
Den 6. august kl. 16:00 i Brøndby eller Middelfart
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