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Dansk Ride Forbund – TREC udvalgsmøde d. 6. juni 2017
Ansvarlig for
videreforløb
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Administration
1. Godkendelse af dagsorden, herunder prioritering af punkter
 Godkendt
2. Opfølgning af referat fra sidste møde d. 22.04.2017
 Intet at tilføje
3. Information fra formanden
 TKF refererede fra afholdt Afd Sport møde.
 Sanktionssystem ændres pr. 1. januar 2018.
 Anmodning fra TREC udvalget til sportschefen om oprettelse af en separat emailadresse til reglement ændringer blev afslået med den begrundelse, at eventuelle
reglementsændringer sendes direkte til sportskoordinator eller sportschefen.
 EM for youngriders bliver flyttet fra Irland til Frankrig og datoen er flyttet en uge
4. Budget
 Budget opfølgning godkendt
5. 4 års planen
 Planen er gennemgået. Fungerer rigtig fint som dynamisk arbejdsredskab
6. Forretningsorden
 ASI tilretter og sender rundt i udvalget til godkendelse.
7. Funktionsbeskrivelser
 Alle kigger igennem til næste møde, hvor de gennemgås igen
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Officials
1. Uddannelser
 Dommer og Overdommer uddannelse for nuværende. Der er mangel på dommere i
Jylland. Kurser planlægges til i vinterhalvåret
2. Dommeruddannelsesplan
 Plan er udarbejdet og gennemgået. Enkelte rettelser lavet. Uploades på hjemmesiden
3. Dommere til internationale stævner
 TKF og BBK er booket som dommere i Sverige i juli måned
4. Dommerkurser
 Kursus for nationale dommere planlægges til vinterhalvåret 17/18
5. DRF officials til ikke DRF arrangementer/stævner
 DRF officials må ikke virke som officials uden for DRF jfr. Sportschefen
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Kurser og Intro til TREC
1. Klubber
 ISR intro i maj stor succes
 Introer gives i Bramming Rideklub d. 1/7, Skæve Rideklub d. 5/8. Dato til Ebberup
Rideklub er undervejs
 POR kursus hos VEST d. 29/7
 Kurser og træninger skal på GO – SFO og ASI tager action
2. Ryttere
 Clinic udsættes til senere på året
3. POR
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SFO er i fuld gang med POR kurserne. Design af POR ruter skal simplificeres nogle
steder. Flere stævnearrangører har fundet niveauet rigtig fint.

Stævner
1. Stævneprogram og vejledning hertil
 Programmet udvikler sig stille og roligt.
 Resultatark er undervejs.
 Kommentarark fra PTV skal implementeres.
2. Stævnekalender 2017
 Kalenderen bliver løbende opdateret
3. Evaluering af afholdte stævner og stævnerapporter
 TREC Udvalget mangler at modtage stævnerapporter fra klubber, der har afholdt
stævner.
 Vi bliver hele tiden klogere  Stævnerapport skal forenkles med tiden
4. Forhindringsopbygning
 15 opbygninger er færdige og de uploades til hjemmesiden. Resten kommer løbende.
5. Cups


TREC Cup One finalen afholdes højst sandsynligt på Holte Rideklub d. 30/9 – nærmere
info følger snarest muligt

6. 100 års turnering
 100 års turneringen er meget velkommen i TREC 
7. Udklasning
 Udklasningsregler diskuteret på baggrund af rytterhenvendelse. Vi går i tænkeboks og
tager punktet op igen på næste møde
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Reglement
1. 2017
752.1 strafpoint, etape 2. prik: 30 strafpoint ved ankomst til EKP/PP fra forkert retning i forhold til
rute angivet på masterkort
2. 2018
Håropsætning: Som military
Udklasningsregler

6

Kommunikation
1. Hjemmeside
 Bedømmelser og kritikker bliver samles på samme side
2. Facebook
 Kører fint og stabilt med flere nye følgere hver uge.
3. DRF information
 Udmelding fra DRF vedr. TREC
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Eventuelt
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Næste mødedato

Mandag d. 21/8-2017
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