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Administration
•

Godkendelse af dagsorden
OK

•

Opfølgning på referat fra seneste udvalgsmøde
OK

•

Information fra administrationen
Generalsekretæren er stoppet og ny søges.
TD-dagen flyttes til Tronsø-skolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted.

•

Information fra formanden
Møde i Afd. Sport:
− Anja Heinsen præsenterede statistik over aktive sportsudøvere i DIF
sammenholdt med medlemmer under DRF. Det fremgik bl.a., at der i nogle
aldersgrupper er en flot repræsentation af kvinder i DRF, fastholdelse af disse
skal prioriteres. Anja sender data til udvalgene.
− EM i TREC: To danske internationale dommere og to danske ryttere har deltaget.
Bedste danske placering nr. 16 i POR.
− Kinas første internationale stævne i TREC: To danske dommere og to danske
ryttere har deltaget. Begge danske ryttere blandt de otte bedste.
− Budget: Udvalgsformænd skal fremover lave budgetter.
− Der kan søges penge fra pulje – kriterier kendes endnu ikke.
− Informationer kommer på hjemmesiden.
− Distriktsmesterskaber; Min. præmier til 1., 2. og 3. plads.
− Der skal oprettes et udvalg til en større revision af Reglementer på tværs af
discipliner.
− TREC kan afholde DRF mesterskaber foreløbig tre-årig prøveperiode
− Fremover vil brugere bliver logget af GO efter en periode uden aktivitet.

•

Økonomi
a. Status 2018
b. Budget 2019

•

Opdatering af 4 årsplan
a. Målopfyldelse for 2018: Meget fint antal stævner og stævnedeltagelse.
b. Opdatering for 2019 version.
Ønsker om arrangementer for 2019.
Tina og Finn holder tlf.møde om realiseret 2018 og estimat 2019!

Officials m.v.
•

D-dommeruddannelse 2019
Vest: To stk. – syd og nord
Øst: To stk.
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•

C-dommeruddannelse 2019
Vest: Et stk.

•

Overdommeruddannelse 2019
Et stk. Vi har behov for at finde egnede personer, som har tid, lyst og realistisk
mulighed.

•

Internationalt dommertræner kursus
Brachfeldt (Tina og Git). 15-16/3 2019

Stævner, Cups og aktiviteter
•

Nye tiltag for 2019
a. Respons fra ryttere på udsendte orientering fra brainstorming har overvejende
været god og positiv
b. Evt. behov for tilpasning
c. Guides til ryttere og stævnearrangører (Finn)
d. POR træning (rytterne arrangerer selv)

•

PTVinter Cup

•

D-licens
Det er krævet i Fællesbestemmelser fra 2019. Mulighed for Cups bliver E-stævner
frem for D-stævner? Tina spørger i Adm. E-klasser i sværhedsgrad 0 kræver ikke Dlicens

•

Cups og mesterskaber 2019
a. TREC Cups*
b. POR Cup* (T00-T15) Git og Sabine holder tlf.møde om oplæg.
c. DRF Mesterskab

Reglement 2019
•

Gennemgang af kommentarer
Det tog mange timer frivilligt arbejde at komme gennem reglementet. Rettelser er
renskrevet og sendt til sidste gennemlæsning.

•

Indarbejdelse af reglementsrettelser fra FITE
Når DRF modtager rettelser fra FITE vil disse blive taget med i klasserne T30, T35 og
T40.

Kommunikation
•

Nyhedsbrev
Kirstine laver historie til udsendelse til januar.

TREC udvalget skal have historier ud i DRF regi regelmæssigt; Nyhed om afholdelse
af DRF mesterskab i TREC i december.
•
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Eventuelt
•
•

7

Kalender på DRF TREC
Kalenderen bliver fra 2019 kun en aktivitetskalender med fx kurser, mens stævner
lægger vi op på DRF TREC på Facebook.

Forhindringsbeskrivelser 2019. Rettelser fx min. højde på spring,
Skema til dyrlægekontrol mangler (Git og Susan)!

Næste mødedato
Torsdag, den 7. februar kl. 17.00 i Brøndby.
Telefonmøde, den 15. januar 2019, kl. 18:00.

