Referat
TREC udvalgsmøde
5. september 2019 kl. 20:00
Telefonmøde
(42 11 42 11 – tryk 31700345)
Til stede:
Tina Foldager (TKF)
Birgitte Kronborg (BBK)
Finn Märcher (FIM)

Fra administrationen:

Ikke til stede:
Sabine Hougaard (SHO)
Kirstine Bjerre (KBJ)

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
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Det videre forløb
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Administration
Referat - udestående referater skal godkendes, (gennemlæs og forbered evt. kommentarer)
Godkendt
Godkendelse af dagsorden
OK.
Information fra formanden
Nyt fra Sportsudvalgsmøde d. 3. september 2019
− Sportsudvalgsmøde (navn ændret fra Afdeling Sport)
− Habilitetsregler SKAL udformes og inkorporeres i alle
− Officials varsles om krav om obligatorisk deltagelse i møder og efteruddannelse, samt for flere
discipliner, hvilke stævner man har været ude og dømme.
− Distance-udvalget vil udvide en Mentorordning, da de har haft succes med dette. Er det noget vi
kan lade os inspirere af i TREC udvalget?
− Afsluttede IT opgaver:
− Idealtidsklasser (distance)
− Tømning af indkøbskurv - advarsel om inaktivitet = logges af
− Registrering af individuelle holderesultater
− TREC Resultater på Go
− Dyrlæge kontrollister (distance)
FITE-generalforsamling 1. sep. 2019
− Kontingent er uændret
− Madagaskar og Rumænien optaget som nye medlemmer
− Svensk forslag om ny klasse ”Par for seniorer +45” blev ikke behandlet. Er det noget, vi skal
indføre i Danmark?
− Gerlinde Hoffmann er trådt ud af det tyske forbund
− FITE har fået ny hjemmeside
− FITE har fået ny profil på Facebook
EM TREC for Juniorer og Young Riders
− Par konkurrencer (Duo) var populære
− Mange af de unge var meget gode til POR (FITE vil evaluere DUO den 13.12., hviket kan ændre
reglementet)
− EN svensk rytter lånte en hest i Danmark til EM i Tyskland – Det var god spirit.
Økonomi
Status 2019:
Se at få afregnet udeståender, kørsel, porto ...
Budget udkast er modtaget fra DRF
Ny budget udarbejdet under mødet
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Stævner
Status DRF-Mesterskab og TREC Cup Finaler.
HJOR knokler for at få alt klart til stævnet. POR ruten rides igennem og sendes til Ingrid Helmes for
tjek.
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Reglement 2020
Indarbejdelse af Habilitetsregler – se punkt 1.
Skal i øvrigt løbes igennem inden årets udgang, herunder bliver forslag til reglementsrettelser
konsekvensvurderes forud for evt. implementering.
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Kommunikation
Vi ahr et godt samarbejde med Ridehesten forud for DRF-Mesterskabet
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Eventuelt
− Nedenstående forslag fra ryttere bliver behandlet senere:
”Vores TREC hold har lidt bemærkninger ang. cuppen.
Vi synes, at det er ærgerligt” at man som hold kun kan ride T0-5. Hvis vi rider som to par, er vi
hele tiden afhængig af, at alle 4 kan være med til alle stævner, hvor vi som hold kan tage af sted
med 3 ryttere. At ride individuelt er ikke en løsning, da vi ikke er interesseret i (eller har
mulighed for) at ride så langt og så høje spring.
Sidste års cup, hvor vi kunne ride T1 men med fradrag for at ride sammen på POR var super.
Det er lidt ærgerligt, at cuppen er 'låst fast' i de sammensætninger. Som lidt øvet TREC rytter er
man også nødt til at finde hold eller makker for at være med. Det er i hvert fald grunden til, at
nogen fra vores klub er hoppet fra.
Et lille ønske til finalen... Hvis der kun skal være en samlet igen næste år, kunne det så evt, gå
på skift mellem Sjælland og Jylland? 😉
− Pins er leveret (hvid med grøn)
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Dato for næste møde
Telefonmøde mandag, den 1.10. kl. 20.00
Den 17.10. kl. 16.00 i Brøndby
Frist for input til referat er fire dage efter modtagelse!
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