TREC udvalgsmøde
17. oktober 2019 kl. 16:00
i Brøndby
Til stede: Tina Foldager (TIF)
Birgitte Kronborg (BIK)
Finn Märcher (FIM)

Fra administrationen: Kirstine Bjerre
Morten Rodtwill (delvist)

Ikke til stede:
Anne Silfwander
Sabine Hougaard Olsen (SAO)
Dagsorden:
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1

Administration
Ændringer eller tilføjelser til dagsorden
Nej.
Information fra generalsekretær og Sportschef
Bestyrelsen og administrationen arbejder med Udviklingsperspektiv for alle discipliner de 3-5
kommende år:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvorfor dette tiltag?
Hvad er status?
Hvad bruger vi ressourcerne på? (personale og økonomi)
Potentiale, muligheder, udvikling, begrænsninger?
Delmål?

Ad 1. Bestyrelsens politiske tilgang til ”udviklingsdisciplinerne” er:
Målsætning: Aktivitetsgodkendelse af den enkelte disciplin i DIF i senest 2024.
Dette kræver:
• Minimum 1.000 udøvere
• Udbredt i minimum 10 klubber/foreninger

Ad 2. Status
Antal ekvipager
Antal starter
Antal stævner
Antal deltagere ved DRF
Mesterskab

2018
106 (54 E-niveau)
360 (226 E-niveau)
23
N/A

2019
239 (126 E-niveau)
672 385 E-niveau)
29
11

Ad 3. Hvad vil TREC udvalget anvende ressourcerne til i 2020?
Detaljeret budget (excel fil) blev gennemgået med Morten:
• Præmier, info.møder, tilskud til anvendelse af overdommer, mm.
• Internationalt (holddeltagelse ved VM)
• Udvalgsmøder
• TREC-dag
• Stævnearrangør møde/dag
Ad 4. Potentiale, muligheder, udviklingsbegrænsninger
4.1 Hvad er de vigtigste indsatsområder?
4.2 Hvad/hvor er begrænsningerne?
4.3 Hvordan får vi flere klubber til at engagere sig i TREC?
4.4 Hvordan rekrutterer vi flere udøvere/medlemmer? Også helt nye og ikke bare rekrutteret fra
andre discipliner
4.5 Vi skal have klubberne til at registrere alle TREC-udøvere – ikke kun dem der deltager i
konkurrencer – hvordan gør vi det?
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Ad 4.1. De vigtigste indsatsområder
Ud fra brainstorming på mødet kom vi frem til:
1. Markedsføring via uddannelsesstrukturen
2. Fokus på elevskolen
3. Koncept for ridelejr
4. Udbud af rytterkurser (horsemanship)
5.”Senior-cup” for voksne (også uden medlemskab*)
6. Stævnestart uden medlemskab
7. Markedsføring ved event (ambassadører, materialer, )
8. Uddannelse af dommere og officials (struktur og registrering af dommernes aktiviteter)
9. Resultatberegning - Resultatregistrering i GO er på vej!
10. Teknologisk udvikling (GPS – sejlsport og orienteringsløb)
*Aktivering (af voksne) før medlemskab af rideklub!
=> ryttere kan ride/prøve at starte stævne uden at være medlem af en rideklub!
4.2 Begrænsninger
4.3 Hvordan får vi flere klubber til at engagere sig i TREC?
Behandles på senere møder.
4.4 Hvordan rekrutterer vi flere udøvere/medlemmer?
Behandles på senere møder.
4.5 Vi skal have klubberne til at registrere alle TREC-udøvere – ikke kun dem der deltager i
konkurrencer – hvordan gør vi det?
Dette kræver commitment fra rytterne/medlemmerne/rideklubberne om at registrere sig som TREC
rytter (ikke alene konkurrenceryttere).
Hvordan registreres vi dette? Jf. Morten er det Administrationens opgave
5. Delmål
2021

2023???

Antal klubber
Antal udøvere
Antal starter
Hvad skal Administrationen kunne for at understøtte den ønskede udvikling/delmål?
Se pkt, 4.5.
------------------------------------------------------------------------------------Skal vi fortsætte internationalt deltagelse?
Ja, rytterne udvikler sig til/er TREC ambassadører!
Morten: For at tale om evt. Junior/Young Rider deltagelse ved internationale stævner skal disse
være en del af en talentmasse og have en sportslig chance for at opnå et godt resultat.
Læg det ind i en strategisk udviklingsplan (vores 4-årsplan) ud fra dette perspektiv!
De vigtigste indsatser:
Nedenstående er brainstorming til nyt 5-årigs perspektiv. Behandles videre på senere møder.:
• Resultatberegning - Morten kommer med udspil 2020
− Procesbeskrivelse for resultatbehandling og indtastning 2020
• Rekruttering (ryttere udenfor DRF – evt. gennem senior cup’s)
• Fokus på:
− >40 år 2020
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•
•
•
•
•

− Senior (>22 år)
− Young Riders (16 – 21 år)
− Juniorer (0–15 år)
Markedsføring ved events (ambassadører, materialer mv.) 2020
Teknologisk udvikling (GPS) 202?
− Indsamling af information fra sejlsport og orientering (app Rusland) 2020
Markedsføring via uddannelsesstrukturen 2021
− Fokus på elevskoleniveau (kontakt gennem elevskoleudvalg)
− Koncept for ridelejre (video inspiration og Prøvedag) 2021
Udbud af rytterkurser (introduktion og ”Rid for en dommer”) 2021
− Indsamling af information om undervisning i udlandet samt egnede undervisere
Uddannelse af dommere og officials (herunder struktur og registrering) Drift

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information fra formand
Lotte tager til Kina for at deltage i stævne på invitation.
Formanden bliver interviewet til Ridehesten om TREC som disciplin.
Husk at indmelde udgifter, så regnskabet er korrekt.
Rideklubber efterlyser en ”Stævnearrangør dag” – kan vi få den med i år?
Budgetopfølgning 2019
Status ultimo september.
Økonomi ok.
2

Udvikling af TREC og økonomi 2020
Årlig opfølgning på 4-årsplan
Ny indsatsområder i 4-årsplanens ”Indsatsområder” baseret på Mortens gennemgang af
Styrket Udviklingsfokus – se pkt. 5 ovenfor.
Budget 2020
Nyt budget udarbejdet efter gennemgang med Morten.

3

Stævner
Sportsplan 2020
Kvalifikationskrav til VM.
Gennemgået og tilpasset på mødet. Udsendes igen til gennemlæsning.
PTVinter Cup 2019/2020
Klasser og bestemmelser. Tilpasset administrationens kommentarer.
Deltagerrosetter?
DRF-Mesterskab 2020
SPR og HJOR ønsker mesterskabet i 2020 = ok. Men IKKE sammen med DM i Distance!
Administrationen er af den opfattelse, at DRF Mesterskab afholdes på for lavt niveau (T25).
Udvalget er af den opfattelse, at DRF Mesterskab i 2020 igen bør afvikles i T25 (svarer til MA og
CNC**), men er indstillet på, at mesterskab i 2021 skal afholdes i T30.
Sommer Cup’s og finaler 2020
Hvilke ryttersegmenter skal være i fokus?
Finalestævne – separat eller sammen med DRF-Mesterskab?
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Championater 2020
POR Championat ønskes fortsat.
Andre championater eks. junior, oldboys, PTV?
4

Udvalgsposter
Stillingsopslag.

5

Eventuelt
Kursus: ”Introduktion og bedømmelse eller ”Rid for en dommer”.
Jysk Mesterskab i stedet for Distriktsmesterskaber i Jylland?
2 stk. nye Roll-Up med TREC info. overvejes.

6

Dato for næste møde
Den 13. november kl. 17.00 inkl. Anne og Morten i Brøndby.
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