Referat

TREC Sport udvalgsmøde
Dato 04-04-2016
Kl 17.00
SAS-klubben, Ved Diget 25, 2770 Kastrup

Deltagere: Tina Foldager, Birgitte Kronborg, Finn Märcher, Lisa Kjer Andersen & Anne Silfwander
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Ændringer eller tilføjelser til dagsordenen
Godkendelse af referat fra seneste TREC udvalgsmøde
Status på økonomi
Information om afholdte møder: Afdelingsport og DI
POR kursus: økonomi og kort evaluering af kurset, herunder fremtidig form på tilsvarende kurser.
Reglement, kort opsamling på identificerede behov for ændringer. Herunder holdninger til brug af
sikkerhedsvest.
Facebook og Website
TREC præsentation ved repræsentantskabsmødet
Møde med breddeaktivitetsudvalget ved repræsentantskabsmødet
Målsætninger for TREC Sport: officialsuddannelse, licensryttere, antal starter mv.
Materiale til stævnerne (POR kontrolkort, lister, stævneprogram, etc.)
Stævne i Eersel, Holland.
DRF GO, status
TREC Sport til landsfinalerne
Evt.

Emne/Punkt
Referat
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Gennemgang af referat fra sidst Godkendt
Status på økonomi
Ser fint ud. POR kursus løb rundt. AS laver udskrift med
budgetpunkter til udvalget som ide til næste års budget
Information om afholdte møder: Tina informerer om Afd.Sport møde bl.a. status på
Afdelingsport og DI
hestevelfærdsprojektet og reglement struktur.
DI mødet var rigtig konstruktivt og vi glæder os til det fortsatte
samarbejde. Max, fra DI, fremsender skrivelse til DRF om
samarbejdet og FITE medlemskab, som DRF har overtaget
POR kursus: økonomi og kort
Ingrid Helmes var dygtig til at undervise 3 forskellige målgrupper
evaluering af kurset, herunder
på samme tid. Fuld tilfredshed hele vejen rundt. Økonomien løb
fremtidig form på tilsvarende
fint rundt. God ide at holde et tilsvarende for nye ryttere. Lisa
kurser.
planlægger at afholde Klar-parat-TREC sport kurser i klubber på
Sjælland over de næste måneder. Finn undersøger muligheden
for at udbrede TREC Sport ved distriksrådsmøder i Jylland.
Reglement, kort opsamling på
Vores nye disciplinfarve er nu ”forest green”, den røde farve
identificerede behov for
tilhører springning.
Det er besluttet at følgende vil blive rettet pr. 1/6-2016:

Ansvarlig

AS

TF

Alle

Alle

ændringer. Herunder holdninger 10 forhindringer (nr. 6, 7, 8, 9 15, 16, 18, 24, 34, 35) må ikke
til brug af sikkerhedsvest.
bruges i T00 og T0, og sikkerhedsvest kan derfor udelades i
disse klasser for ryttere over 18 år.
Facebook og websites
Vores TREC side på Facebook bliver mere og mere udbredt 
Stævnearrangør – vejledning: kan vi få den udarbejdet til
hjemmesiden? Pkt. til næste møde
TREC præsentation ved
Finn & Tina laver præsentation – udkast sendes til udvalg. Finn
repræsentantskabsmødet
sender jubilæumstekst incl, foto til Tina
Møde med
For at bibevare det gode samarbejdet mellem breddeudvalget og
breddeaktivitetsudvalget ved
Trecudvalget har de to udvalg aftalt at mødes d. 16/4 hvor vi
repræsentantskabsmødet
alligevel er til rep.møde i Kolding.
Målsætninger for TREC Sport:
Input til 4 års plan til næste møde.
officialsuddannelse,
Enighed om at MA gangartskursus skal igangsættes evt. i
licensryttere, antal starter mv.
samarbejde med DI. Punktet tages op på næste møde
Materiale til stævnerne (POR
Gennemgang af dommer lister, enkelte rettelser – Tina
kontrolkort, lister,
renskriver. Kommer sammen med reglement til næste udgivelse.
stævneprogram, etc.)
Vejledning til arrangører (evt. inspiration fra Distanceudvalget),
værd at vide om mm. …
Stævne d. 22-24/4-16 i Eersel,
Lisa Kjer og Katja Berg skal ride i Holland – Git og Tina tager
Holland
derned også, deltager som dommere og drager erfaringer samt
udvider det europæiske netværk bl.a. med Ingrid
DRF GO, status
Er på trapperne – test i gang
TREC Sport til landsfinalerne
AS / LK taler med Dorte – informationsmateriale? Lisa kan
deltage – hvad med Tina?
Næste mødedato
Torsdag d. 19/5 kl. 17:00 (SAS Klubben)
Evt.
Officials TD kursus TREC – punkt til næste møde
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