Referat
TREC udvalgsmøde
02. april 2020 kl. 19:00
Online møde på Teams
(nødplan: 42 11 42 11 – tryk 31700345)
Til stede: Tina Foldager (TKF)
Birgitte Kronborg (BBK)
Finn Märcher (FIM), referent
Helle Vistesen (HEV)

Fra administrationen: Karoline Kjemtrup (KAK)

Ikke til stede:

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ansvarlig for
Det videre forløb

1. Administration
1.1. Godkendelse eller ændringer til dagsordenen
Nej
2.
Karoline

2.1. Referat fra udvalgsmøde d. 06.02.2020

Finn

2.2. Økonomi
Budgetopfølgning
Vi gennemgår tallene (regnskab)
C-dommerkursus på Sjælland blev aflyst – pengene er på vej retur iflg. Karoline.
Karoline undersøger: Hvor mange rosetter har vi købt ind? Hvor mange på lager til 2020-21?

Karoline

Sponsor til TREC?
Tina: Kan DRF finde en sponsor til TREC?
Vi har løst nummervestsituationen ved at vest for Storebælt har fået holdere til udskiftelige
nume, og øst for Storebælt har de nu 1-100 gule nummerveste.
Hvad med sponsorer af andre ”ikke heste relaterede” gaver – fx. chokolade, etc.?
Karoline undersøger, om hun/vi kan hente hjælp i DRF til økonomisk støtte fra sponsor til
TREC.
3. Stævner

Adm.

3.1. Administrationens forventning til stævneopstart efter Corona
DRF følger DIFs henstillinger mht. frigive ridesport og konkurrencer.
3.1.1. PTVinter Cup finaler?
Vi ved endnu ikke, hvorledes vi skal afvikle finalerne – fx sammen med et 3-faset
stævne!?
3.2. Stævnesystem – status på udvikling
Git og Tina har haft et (Microsoft Teams) møde med udvikleren Frederikke i weekenden.
Git demonstrerer de seneste udviklinger af stævnesystemet online. Git orienterer løbende Anne
Silfwander om forbruget i timer.

Git

3.3. Adgang til naturen – folde i skovene med løse heste og kvæg
Git har været til møde med Lars Brun og Morten med skovfogeden for Vestskoven. Årsagen er,
at 19 skove skal indhegnes til vilde heste og kvæg, så man ikke kan ride der længere.
DRF vil gå ind i sagen med DIF i ryggen for at sikre adgang til at kunne ride i områderne.
Opfordring til alle: Bak meget gerne op om sagen.
Hvor er DI (Islænderne) i denne sag? Kontakt til Caroline Seehusen, DI.
3.4. DRF mesterskab 2020
HJOR vil gerne stå for DRF Mesterskab 2020, ligesom sidste år i samarbejde med en anden
aktør.
3.5. VM 2020 - forhåndstilmelding
Adm. har forhåndstilmeldt 4 ryttere, en holdleder, og to internationale dommere.
4. Strategiplan
4.1. Målhierarki / 5-års plan
Karoline gennemgår sin oversigt, som hun har lavet på baggrund af præsentation fra udvalgets
møde med Morten i oktober, vores 5-årsplan og adm. ønsker.
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Udvalget har prioriteret indsatserne i 2020 og 2021 i samarbejde med Morten, og er dem vi
satser på for at opnå de 1.000 aktive TREC ryttere i 2024.
Karoline har besøgt ca. 15 rideklubber de seneste to måneder, hvor hun præsenterer de ”små
discipliner” – det har været en succes.
Problemstillingerne og relaterede Indsatsområder (følger beslutningen fra udvalgets møde med
Morten) har overskrifterne Rekruttering, Information og Official/dommere.
Karoline

Karoline vil gerne brug tid i elevskolerne, og det er fint, for på lang sigt har udvalget ikke
ressourcer til dette.
Karoline lægger op til flere informationsfoldere (gerne på forskellige niveauer).
Tina vil gerne have nogle video-introduktioner => Karoline tilbyder, at DRF kan redigere.
5. Reglement 2020
Reglement er klar til offentliggørelse.
6. TREC dag
Datoen er fortsat den 17. maj. Må vi aflyse, er det en mulighed at udskyde til i efteråret.
Målgruppen er ryttere.

Helle

7. Kommunikation
Status på informationsfolder
Helle går i gang i påsken.
Brug af Facebook sider/grupper
Ikke godt pga. dårlig søgbarhed.

Karoline

TREC træning central oversigt 2020?
Da vi ikke kan få en kalender på hjemmesiden. Kan vi få en fælles samlet kalender, som alle kan se?
Karoline har lagt en vejledning op på GO, hvor brugere kan sende en mail til trec@ridefrobund.dk,
hvor efter Karoline lægger ”tilbuddet” på GO-kalenderen.
Tina har læst om en rytter, som gerne vil prøve at ride TREC – hvordan fanger vi hende?
8. Eventuelt

Alle

Tina har lavet nye Forhindringsbeskrivelser og sendt disse til kommentering i udvalget.

Git

Bedømmelsesark er under udarbejdelse.
Git kontakter Anne ang. betaling for udvikling af Stævnesystem.
9. Dato for næste møde
Næste ”almindelige” udvalgsmøde, den 7. maj kl. 19.00 på Teams.
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