Referat

TREC udvalgsmøde
Dato 02-02-2016
Kl 17.00
DRF

Deltagere: Tina Foldager, Birgitte Kronborg, Finn Märcher, Lisa Kjer Andersen, Dorte Nørskov og Anne
Silfwander
Dagsorden:


















Godkendelse af dagsorden
Gennemgang af referat fra sidst
FITE
DRF's Jubilæumsbog
Årsberetning fra TREC udvalget
Breddeaktivitetsudvalget
Facebook og websites
Resultatregistrering ved stævner
Dommer og Overdommere / TD
Stævnemanual – hvad er status?
TREC videoer
Repræsentantskabsmøde
Danske rytteres start i udlandet
POR træning
TREC Sport til landsfinalerne
Dato for næste møde
Evt.

Emne/Punkt
Referat
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Gennemgang af referat fra sidst Godkendt og lagt på hjemmesiden
FITE
Det er aftalt at DI skal skrives til FITE, at det er DRF der
overtager medlemskabet.
Aftalen mellem DI, DIF og DRF skal oversættes til engelsk og
sendes til FITE.
Tina skal til mødes med DI´s TREC udvalg i starten af marts.
Medlemmer af DI må starte i TREC Sport stævner.
Vi skal have oplyst fra DI, hvordan medlemskab af DI
dokumenteres. Vigtigt, så klubberne har retningslinjer at følge
når DI ryttere starter DRF TREC Sport stævner.
Der er rettelser til FITE reglementet (bl.a. er brutalitet forklaret
uddybende) – vi kigger nærmere på rettelserne i foråret.

Ansvarlig

TF (JEM)

DRF's Jubilæumsbog

Gennemgang af Finn´s oplæg til jubilæumsbogen – super fint
skriv. Enkelte kommentarer. Finn fremsender igen med
ændringer. Dorte sender billeder af forskellige forhindringer.
Årsberetning fra TREC udvalget Gennemgang af oplæg fra Birgitte og Finn. Deadline mandag d.
8. februar. Billeder kommer fra Tina og Dorte
Breddeaktivitetsudvalget

PTV bredde forhindringer starter med nr. 101 og er lavet magen
til TREC Sport.
Landsfinaler d. 24-26/6 mangler kvalificerede hjælpere, måske
udvalget kan hjælpe. POR efter kort kan evt. introduceres til
landsfinaler.
Udvalget syntes at ideen er god – der arbejdes videre på det.
Evt. Maproom fredag aften – POR lørdag ca. kl 14

FM
DN
BK
TF, DN

DN

Stævner er koordineret i distrikt 1-5 - koordinering i Jylland er et
nødvendig tilbud for at alle stævner kan tiltrække så mange
ryttere som muligt – samt have dommere/hjælpere nok.
Facebook og websites

AS taler med kom.afd.om TREC Sport på Facebook – god ide
med officiel side fra DRF hvor de officielle informationer bliver
slået op. Formål og ideer diskuteres på næste møde

Resultatregistrering ved
stævner

FITE TREC Danmark bør skifte navn til DI TREC – Jan Stampe
har opgaven
Lisa, Birgitte og Tina kigger på de forskellige registreringer og vi
konkluderer på næste møde hvad vi går videre med.

Dommer og Overdommere / TD

Flere dommer har ikke lyst til at stå med et overdommer-ansvar.

Stævnemanual – hvad er
status?

Kursus skal laves, der kan tilpasses TREC. Tina holder møde
med Jannick Holm
Dommerkort er lavet – Tina uploader i Drop Box. Skriv til
dommerne laves af Tina – sendes til Anne.
Skabelon til prop. er lavet af Lisa – sendes til Anne
Har vi skabelon til rytterbrev? JA

AS

LA, TF, BK

TF

Stævnearrangørs-guide, tages op på næste møde (alternativt
kigger Lisa på det)
Eksempel på anmeldelsesblanket sendes til Anne – på
hjemmeside?
Medical card – er på plads
Lisa har lavet manual til hvordan man kommer i gang med at ride
TREC – sendes ud til udvalget

LA, AS

TREC videoer
Repræsentantskabsmøde

Video modtaget fra Sascha – Lisa redigerer lidt og vi kigger på
den til næste møde. Alle kigger i mellemtiden efter videoer på
YouTube.
Vi arbejder på at mødes med breddeudvalget til rep.mødet om
lørdagen. Dorte prøver at planlægge mødet
Tina skriver til JEM om TREC skal præsenteres til rep.mødet
Indtil vi får klarhed sættes punktet på stand by.

Alle
DN
TF

Inspiration til klubber: Afventer ovenstående
Præsentation af stævnemanual: Afventer ovenstående
GO er klar til TREC ca. 1. april
Danske rytteres start i udlandet
POR træning

TREC Sport til landsfinalerne
Næste mødedato
Evt.
Referent: AS

Præmier ved hver fase – forklares yderligere
Retningslinjer vedr. sponsor, DRF-tøj mv.: afventer svar fra JEM
– møde sættes op med JEM og Tina
TF
Møde d. 2/2 – rigtig fint og informativt møde.
Målestok 1:25000 er urealistisk. 1:10000 er mere brugervenligt,
jf. DOF
Kan vi have forskellige målestok alt efter sværhedsgrad?
Forslag: T1 rides i målestok 1:10000, var der ikke enighed om på
mødet.
LA
Øvrige lande rider efter målestoksforhold 1:25.000, ruternes
sværhedsgrad skal afpasses til dette.
Lisa prøver at lave kort i 1:25000 og så vurderer vi derefter om
de er brugbare
Find-vej kampagne i DK d. 30/4 – skal vi være med?
Tina tager kontakt til Jørgen Mertz og Ingrid Helmes for afklaring TF
af kort i målestoksforhold 1:25.000
Udvalget vender retur til Dorte inden næste møde
Mandag d. 4/4-16

