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Anne Silfwander (AS), Jan Stampe (JS) og Jens-Erik Majlund (JEM)
Afbud: Dorte Nørskov (DN)
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Budget og planer for 2016
Portalen Hesteevents - hvad er DRF's holdning og TREC udvalgets anbefalinger
Godkendelse af reglement med seneste rettelser
PTV forhindringsbeskrivelser gennemgang og godkendelse
Beslutning vedr. tølt i de laveste klasser - hvad med pas?
DRF's Jubilæumsbog
Præsentation af TREC ved Hestevelfærds dag forud for Repræsentantskabsmøde
Forespørgsel på mindre videoklip, af hvad TREC er. Kan vi finde noget repræsentativt at vise
fra eks. YouTube
Stævneprogram og regnearksløsning
Dato for næste møde
Evt.

Emne/Punkt
Budget og planer for 2016

Tekst
JEM præsenterer budget for 2016. Ønsker 4 års plan fra udvalget.
GO! er klar til sæsonstart (kalender og tilmeldinger) – excelark med
tilmeldinger sendes til stævnearrangør
Portalen Hesteevents - hvad Vi anbefaler GO, da vi fremover kan bruge kalender funktionen og
er DRF's holdning og TREC stævnetilmeldinger
udvalgets anbefalinger
Godkendelse af reglement Gennemgang og de (formegentlig) sidste rettelser laves
med seneste rettelser
PTV
Diskussion og enkelte tilrettelser. TF renskriver og rundsender i
forhindringsbeskrivelser
udvalget
gennemgang og
godkendelse
Beslutning vedr. tølt i de
Pas er en hastighedsgangart og er ikke tilladt.
laveste klasser - hvad med I PTV og MA faserne kan tølt vælges som gangart til og med klasse
pas?
T1.
DRF's Jubilæumsbog
Tina har fået henvendelse fra best.medlem om ønske vedr. TREC
afsnit til DRF jubilæumsbog. TF sender oplæg til FM, der
arbejder videre med et skriv.
Præsentation af TREC ved God ide  FM laver oplæg til klubberne med introduktion. Vi kigger

ansvarlig
TF
TF
Alle
LA

Alle
TF
TF

Hestevelfærds dag forud for
på det til næste møde.
Repræsentantskabsmøde
Forespørgsel på mindre
Kan vi låne video fra andre? Kigge YouTube igennem og
videoklip, af hvad TREC er.
klippe/klistre. Evt. link. Alle kigger igennem til næste møde.
Kan vi finde noget
repræsentativt at vise fra
eks. YouTube?
Stævneprogram og
LA, BK og TF kigger på dette – hvad kan vi? Hvad sker der i
regnearksløsning
programmet? Hvornår får man point, ændres tempo automatisk?
Skal laves om til brugervenligt Excel regneark
Næste mødedato
Tirsdag d. 2. februar 2016 kl 17-21. AS bestiller flybillet til FM
Evt.

Referent: AS

Rep.møde: LA deltager ikke, øvrige udvalgsmedlemmer deltager d.
16-17/4
Dansk Ori.forbund / Gert: AS taler med DN om dato
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