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Ansvarlig for
Det videre forløb

1. Administration
1.1. Referat
Er der punkter til opfølgning fra seneste referat?
Nej.
1.2. Godkendelse eller ændringer til dagsordenen
Nej

Kirstine

1.3. Information fra formanden
Flere PTVinter Cup stævner i sigte.
1.4. Information fra administrationen
Brugen af kompasrose logo er ene og alene for pin. Alle andre steder må vi anvende DRF logo
med TREC under som på nuværende jakker.
Flueben ”falder af” ved godkendelse i GO. Kirstine undersøger, hvorfor problemet opstår igen
og igen!
LIVE indeholder ikke TREC, hvilket betyder, at man ikke kan søge på fx TREC stævner.

Git
Kirstine

1.5. Planer for udvikling af TREC
Herunder indsatsområder og økonomi.
Oplæg til budget, SWOT og 5-års plan gennemgået.
Budget godkendt. => Handlingsplaner skal udarbejdes
Git undersøger muligheder for opdatering af excel.
Kirstine spørger hos Equipe, om muligheden for en ”TREC–light” version, hvor man kan se, at
det er et TREC-stævne med synlige resultater
2. Stævner
2.1. Status på rosetsponsor
DRF har ikke en sløjfe-sponsor til TREC PTVinter Cup og TREC Cup 2020. DRF betaler for alle
sløjfer. Beløbet tages ikke fra TREC udvalgets budget.

Tina

DRF-Mesterskab 2020
Oplæg til dialog/ønsker om TREC DRF-Mesterskab 2020. Der skal tages hensyn til at VM i
Tyskland ligger den 3.-6.9.2020
Stævneaftale/kontrakt:
De jyske ryttere opfordrede i 2019 til, at finalen i TREC Cup bør ligge i Jylland i 2020.
Vi skal derfor opfordre en jysk klub til at arrangere dette.
Hvilke sponsorer må klubber søge/? Og hvem ikke?
Andet
VM kval. stævner, T25:
30.-31.5. NØR
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Finn
3. Økonomi
3.1. Budget opfølgning
3.2. Aktiviteter i 2020 – prioriteret:

4. Reglement 2020
Kirstine oplyser, at alle reglementer gennemgås af Administrationen med henblik på at få flyttet alle
”ens-lydende” sætninger/emner til Fællesbestemmelser, mhp at få flest mulige fælles regler uanset
disciplin. Dette tiltag bifalder udvalget – dog har heste i såvel TREC som Military større risici for blod
på huden i fbm. stik fra fx myg og torne.
Der er lavet oplæg til ændringer, som er sendt til udvalgets medlemmer for kommentering på
telefonmøde 5/12-2019.
NB! Afholdelse af DRF mesterskab (med dyrlæge kontrol) skal beskrives i Reglementet 2020.

5. Eventuelt
Administrationen ønsker, at én ekvipage kun får én deltagerroset per stævne. OK.
Finn
6. Dato for næste møde
Telefonmøde, den 5.12.2019, kl. 19.00 –
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