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Dansk Ride Forbund – TREC-udvalgsmøde d. 6 august 2019
Ansvarlig for det
videre forløb

1

Administration
Godkendelse af dagsorden
OK.
Opfølgning på referat fra seneste udvalgsmøde
Gennemgås ved senere telefonmøde.
Information fra formanden
Generalforsamling i FITE – Tina og Git deltager.
Information fra administrationen
Skal man deltage i FITEs årlige generalforsamling?
Budgetopfølgning
Administrationen har haft ferie ;)
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Officials
Behov for dommeruddannelser i 2020
”Oprydning”. Adm. udsender e-mail til alle registrerede dommere, og beder dem indsende besked
om, hvilke stævner de har dømt de seneste to år.
Hvordan kan vi få folk til at ville være dommere og bruge uddannelsen ?

Kirstine

D-dommer: Minimum to (øst og vest) i 18.-19., 25.-26. april og 2.-3. maj 2020.
C-dommer: Adm. spørger til behov for C-dommere. Minimum et fælles kursus.
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Stævner
Resultatregistrering
Alle relevante data skal sendes til adm.
Stævnekvalitet
Hvordan styrker vi planlægningen af de enkelte stævner, hvor nøgleordene er:
− Tidsplan
− Resultatindtastninger og -kontrol
− Arbejdsfordeling
− Ambitionsniveau
− Beredskabsplan
Kan vi få erfarne stævneafviklere til at indgå i en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et skriv om
stævneplanlægning?
Kan vi afholde et kursus for stævnearrangører? Evt. ved den planlagte TREC dag?

Finn

TREC sommer Cup stævner 2019
Status vest – Finn kontakter de klubber, som har afholdt stævner tidligere; Aalbæk, Sæby, etc.
Status øst
Erfaringer fra 2019 → Idéer til sommer cups 2020, herunder målgruppe for de enkelte cups.
Det er vigtig, at vi fortsat udvikler os. Men vi benytter 2020 til at få de nye i gang satte tiltag til
”sætte sig” og starte fokus på juniorer (se dette punkt).
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Ranglister i fremtiden
− Status 2019
− Ranglister 2020
− Andet
Ranglister til kun fra C-stævner og op – vi vil aldrig kunne leve op til DRFs normale krav =>vi
tænker over, hvad vi kan udvikle i TREC-regi!
TREC Cup’s og POR Championat finaler og DRF Mesterskab
Status på planlægning:
− Opstaldning og camping er på plads.
Promovering:
− Folder er droppet.
TREC udvalgets involvering:
− Ingrid Helmes kommer fra Holland.
− Indkøb af præmier, dækner, lændedækner og plejeprodukter fra DRF, brodering på dækner.
Rosetter fra Ahlvor.
Andet
− Oplæg til Vet.tjek.
PTVinter Cup 2019/2020
Målgrupper/klasser:
− T5, T10, T20
Regelsæt
Rosetter
VM2020 for Seniorer, Young Riders og Juniorer
Målsætning for rytterdeltagelse på de enkelte kategorier:
Sportsplan 2020 – tages op senere.
Minivejledninger til ryttere og stævnearrangører
Hvad er status på arbejdet fra administrationen?
− Helene fra DRF Kursusafd. er i gang med noget (on-line, disciplinafhængig). Vi afventer
status/feed-back.
Stævneprogram og -dokumenter
Kort gennemgang at reviderede dokumenter. Udskrifter sendes til Finn til korrektur på ”færdigt”
dokument.

Kirstine
4

Reglement 2020
Brug af mobiltelefoner uden sim-kort, til fotografering: - NEJ
Rettelse til Fællesbestemmelser. Ny rettelse vedr. Banetræning – hvordan skal vi håndterer dette i
2020 TREC reglementet?

Kirstine

Rettelser til TREC Reglementet
Gerne inden udgangen af september. Vi ved, at FITEs rettelser kommer jan.-febr.
Kvalitetssikring af reglement 2020. Kirstine har modtaget rettelser fra Finn.
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Tiltag
Sponsorer 2020?
− Kirstine spørger Morten.

Kirstine

Hillerød Horse Show 2019, Frederiksborg Centret, den 27. – 29. september
− Lisa skal optræde. Hun kan låne reklameudstyr med DRF.
Juniorer som ny EM og VW rytterkategori – hvordan skal vi fremme TREC for juniorer?
− Holde øje med de unge. Vi skal nok ud og prikke til nogle børn/unge og forældre.
TREC Ambassadører/Ildsjæle
TREC på bredde niveau, rideskole og ridelejr
− Måske Sabine kan kombinere sin viden om rytter og hestebalance?
− Finn foreslår en TREC dags-pakke som tilbud til rideskoler

Kirstine
Sabine

Ryttersamling
− En kort weekend fra lørdag middag til søndag aften. Evt. indslag fra Distancerytter om
konditionstræning af heste, pulsmåling.
− Kirstine tjekker op på ”rester” og tal/udgifter fra Distancedage.
Arrangørsamling
Kan nok arrangeres samme weekend som ovennævnte.
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Kommunikation
MA-video på dansk? YouTube → link til hjemmeside og FB
Forklarende videoer fra ryttere - fx en svensker, som forklarer, hvordan fx en låge passeres …
Hvad kan vi på FB? DRFs hjemmeside? Kirstine spørger Julie om muligheder,

Kirstine
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Diverse
Status på pin’s.
− Er i slutproduktion.
Køb af Walkie Talkies til stævnekasserne
− Git tester nogle ved næste stævne i NØR
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Eventuelt
− Git nævner, at der fremover SKAL være Beredskabsplan ved TREC stævner! Kirstine og Git
undersøger, hvad andre har/gør.
− Finn nævner, at man i Rusland anvender GPS- tracker på alle ryttere i POR. Via an App. kan
stævnearrangør følge alle ryttere under ridtet.
− Store Hestedag, d. 7.-8. september med DRF deltagelse – mulighed for roll-up
− Træningssamling forud for VM 2020? Kan vi hente en specialist til DK evt. sammen med
Sverige?
.

Kirstine
Git
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Næste møde
Telefonmøde, den 5. september, kl. 19.00
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