Referat

TREC Sport udvalgsmøde
D. 12. december 2016 kl. 16:30
Sted: DRF, Brøndby

Deltagere: Tina Foldager, Birgitte Kronborg (Git), Finn Märcher, Lisa Kjer Andersen, Sabine Olsen &
Anne Silfwander
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Ændringer eller tilføjelser til dagsordenen
Opfølgning på referat fra sidste TREC Sport udvalgsmøde d. 11. oktober
4-års plan
Budgetopfølgning
Reglement 2017
Information fra formanden
FITE møde, orientering
Dommerkort og hjælperregistrering
MA-gangartskursus og dommerkursus, planlægning
Infomøde ryttere, dommere og hjælpere, evaluering
International stævnedeltagelse (rytterkontrakt og sportsplan)
Materiale til TREC Sport info og opstartskurser, status
POR kursus, evaluering
Stævneprogram
Udvalgsrotation
Udvalgsarbejde i vintersæsonen
Cups 2017
Forhindringsbeskrivelser
TREC promovering
Næste mødedato
Eventuelt

Emne/Punkt
Referat
Ændringer eller tilføjelser til
Intet at tilføje
dagsordenen
Opfølgning på referat fra sidste
TREC udvalgsmøde d. 11. oktober
4-års plan
Planen er godkendt af bestyrelsen.
Skal i 2017 med på dagsorden til hvert andet så vi sikrer at
planen følges.
Budgetopfølgning
Der er en anelse luft i budgettet til indkøb af stævneudstyr til
udlån – AS og TF igangsætter.
Reglement 2017
Er klar og uploades på hjemmesiden sammen med
reglementerne fra de øvrige discipliner d. 15/12-2016
Information fra formanden
Behandlet på lukket møde
FITE møde, orientering

TF deltog i sports komite møde d. 5-6/12-2017. FITE stævneplan
er færdig og kommer på hjemmeside hurtigst muligt. FITEs

Ansvarlig

Dommerkort og
hjælperregistrering
MA-gangartskursus og
dommerkursus

Infomøde ryttere, dommere og
hjælpere, evaluering (HJOR)

International stævnedeltagelse
(rytterkontrakt og sportsplan)
Materiale til TREC Sport info og
opstartskurser, status
POR kursus

Stævneprogram
Udvalgsrotation
Udvalgsarbejde i vintersæsonen

Cups 2017
Forhindringsbeskrivelser
TREC promovering
Næste mødedato
Eventuelt

reglement for 2017 er endnu ikke uploaded på deres
hjemmeside. Link laves på FB når det bliver offentliggjort.
Sendes til stævnearrangør når de første stævner løber af stablen
i 2017 – derefter reviderer vi layout.
Udskudt til foråret. Planlægger dato primo april. AS taler med
dressurdommer om koordinering. Git taler med dyrlæge. Det er
evt. muligt at afholde i Hedeland – AS undersøger hvordan vi
BK/AS
booker. Ca. 10-12 heste skal evalueres.
Dommerkursus med fokus på PTV skal afholdes - muligvis d. 1819/2 eller 11-12/3
Stor succes. Flere gode input. Bla. ønske om PTV kritikker.
Dette afprøves ved de første par stævner i 2017 og evalueres
derefter.
Ligeledes ønske om et evt. hjælpekort undervejs på POR ruten
med rød prik ”du er her” – god ide 
Udarbejdes af AS og TF
Trænger til en opdatering, Sabine ajourfører og sender til
udvalget for kommentarer
Lisa forsøger at lave guideline til POR sværhedsgrader, hvad vi
anbefaler mht sving mv.
Stævnearrangør træning til hjælp med POR ruter.
Tips og tricks til stævnemanualen
Excel-arket kører fint, celler skal låses så der ikke kan tastes i
”afgørende” felter. Lisa taler med HJOR om deres ideer.
Excel-ark ajourført – ligger i DropBox
Uddybende vejledninger til MA, PTV og POR udarbejdes, LKA
PTV træningsaftner og POR kurser, LKA
Dommeruddannelse og stævnekoordinering, Git
PTV forhindringer og stævneprogram, TF
Informationsaftner i Jylland, FM og SO
CUP beskrivelse på trapperne – skal evt. være en POR Cup
Beskrivelser revideres jfr FITE pr. 01/2017 – afventer fortsat
FITEs upload
Jfr. ovenstående
Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 16:30 i Brøndby
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