Referat

TREC Sport udvalgsmøde
D. 11. oktober 2016 kl. 16:30
Sted: DRF, Brøndby

Deltagere: Tina Foldager, Birgitte Kronborg (Git), Finn Märcher, Lisa Kjer Andersen & Anne Silfwander
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Ændringer eller tilføjelser til dagsordenen
Opfølgning på referat fra sidste TREC Sport udvalgsmøde d. 17. august
4-års plan
Budgetopfølgning
Reglement 2017
Udvalgsmedlem i Midt/Nordjylland
Dommerkort og hjælperregistrering
Officialspsykologi-kursus / Overdommerkursus, evaluering
MA-gangartskursus
Evalueringsmøde ryttere, dommere og hjælpere
VM og FITE generalforsamling, information og evaluering
International stævnedeltagelse (rytterkontrakt og sportsplan)
Udarbejdelse af materiale til TREC Sport info og opstartskurser
POR kursus, evaluering
Stævneprogram
Udvalgsrotation
Udvalgsarbejde i vintersæsonen
Cups 2017
Forhindringsbeskrivelser
TREC promovering
Næste mødedato
Eventuelt

Emne/Punkt
Ændringer eller tilføjelser til
dagsordenen
Opfølgning på referat fra sidste
TREC udvalgsmøde d. 17. august
4-års plan
Budgetopfølgning
Reglement 2017

Referat

Ansvarlig

Intet at tilføje

AS sender den reviderede plan til udvalget for de sidste rettelser AS
Intet at tilføje
Reglement rettelser diskuteret. Rettelser samles og sendes pr
mail rundt i udvalget. PTV beskrivelser opdateres, også med den BK/AS
korrekte disciplinfarve.
AS
Udvalgsmedlem i Midt/Nordjylland 1 ansøgning modtaget, samtale planlægges til uge 44
Dommerkort og
Sendes til stævnearrangør for udfyldning – virker det til formålet?
AS
hjælperregistrering
Officialspsykologi-kursus /
Stor succes, Inger Petri var en meget engageret underviser. Dog
Overdommerkursus, evaluering
kunne der godt have være brug for mere tid til evaluering.

MA-gangartskursus
Evalueringsmøde ryttere,
dommere og hjælpere
VM og FITE generalforsamling,
information og evaluering

Hvordan ville man reagere på en situation før/efter kurset. –
rollespil kunne være en mulighed.
Overdommerkursus blev gennemført fint med Birgitte Tribler, der
var vikar for Jannick Holm. 7 deltagere fra TREC Sport
Tina og Git skal på int. dommeruddannelse i 2017 – godkendt af
FITE
Udskudt til foråret, umiddelbart før stævnesæsonen går i gang
BK
så dommerne er fuldt up-to-date
Udvalget inviterer til TREC Sport aften for dommere, ryttere,
hjælpere, stævnearrangører og andre med interesse for TREC
TF
Sport. Mødet bliver d. 17/11-16 kl. 18:00 i Skinderskovhallen.
Tilmelding bliver på DRF GO
VM i Segovia var en god og lærerig oplevelse. De 3 danske
ekvipager gennemførte mesterskabet i det spanske terræn flot.
TF

Tina og Git (Git deltog pgra afbud fra Caroline Seehusen) deltog
i FITE´s Generalforsamling - referat fra FITE er på vej
Dokumenter under udarbejdelse

International stævnedeltagelse
(rytterkontrakt og sportsplan)
Udarbejdelse af materiale til TREC POR kursusmateriale er klar, præsentation fra rep.mødet skal
Sport info og opstartskurser
opdateres og revideres til næste møde.
POR kursus, evaluering
GIT og Tina har været hos PRC og VEST. Ca. 10 personer
deltog i hver klub. Mange spørgsmål og super positive
tilbagemeldinger
Stævneprogram
Skal være klar til foråret. Vi arbejder videre på vores Excel ark
og får det optimeret samt låst de celler der ikke skal bruges.
Tages op igen på næste møde
Udvalgsrotation
Dokument ligges i DropBox
Udvalgsarbejde i vintersæsonen
Uddybende vejledninger til MA, PTV og POR udarbejdes, LKA
PTV træningsaftner og POR kurser, LKA
Reglement, dommeruddannelse og stævnekoordinering, Git.
PTV forhindringer og stævneprogram, TF
Informationsaftner i Jylland, FM
Cups 2017
Cup beskrivelse, udkast klar til næste møde
Forhindringsbeskrivelser
Beskrivelser revideres jfr FITE pr. 01/2017
TREC promovering
Jfr ovenstående
Næste møde
Onsdag d. 7/12-16
Eventuelt
Dommeruddannelse, reg. på GO
De indkøbte TREC Sport promoveringsmaterialer er afleveret til
AS til opbevaring over vinteren i DRF. Enkelte ting (bl.a. skærme
og klemmer) findes også i Jylland til låns til klubberne
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