TREC udvalgsmøde
16. november 2017 kl. 17:00
DRF, Brøndby
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Tina Foldager (TKF)
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Dansk Ride Forbund – TREC udvalgsmøde d. 16. november 2017

1. Administration
2. Godkendelse af dagsorden, herunder prioritering af punkter
Godkendt
3. Opfølgning af referat fra sidste møde d. 26/9-17
Intet af tilføje
4. Information fra formanden
a) Har deltaget i Afd.Sport mødet d. 6/11 vedr. Fælles bestemmelser og budgetter for
2018.
b) 100 års turnering har for de små discipliner været en kæmpe succes - Der efterlyses
noget tilsvarende (D og E stævner) på tværs af de små discipliner
c) HTW promoveres som ”det ’nye/alternativet til TREC’ for de, som ikke vil ride
”konkurrence”.
5. Budget
JAS informerede om budget 2018 – detailbudget skal være færdigt primo december. Fokus på
Ambition 2022 skal afspejles i budgetterne og handlingsplaner.
6. 4 års plan, status
Gennemgået og justeret. Planen følges ganske flot og de opstillede mål nås!
Det diskuteredes om målinger skal være på antal ryttere eller antal starter og hvordan fx DI
medlemmers stævnedeltagelse skal opgøres/registreres i statistikken.
7. Fokuspunkter til årsberetningen
TKF tog notater til punkter til årsberetningen:
 Danske dommere til EM,
 DK ryttere har deltaget i tre udenlandske stævner
 Udvidet samarb. med DI,
8. Ny organisation i DRF´s administration
a) Hvilke opgaver overgår fra administration til udvalg.
ASI informerede om ny organisation (pkt 8a-8d)
Husk fremadrettet at anvende trec@rideforbund.dk 
b)
c)
d)
e)
1

Hvordan sikres god kontakt mellem udvalg og administration
Let og hurtig adgang til opdatering /problemløsning for hjemmeside og GO.
Overordnet ansvar for Facebook TREC
Andet.

Officials
1. Dommeruddannelsesplan
Under udarbejdelse
2. Dommerkurser
a) Endags-kurser under udarbejdelse (D-niveau)
b) Overdommere i Jylland ønskes, SFO har en overdommer på bedding
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3. Kurser og Intro til TREC for klubber og ryttere
a) Ebberup Rideklub d. 25/11 (SFO)
b) Undervisning i TREC (Lisa)
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Stævner
1. Stævneprogram og vejledning hertil
Programmet fungerer men trænger til et hovedeftersyn. Nogle af fanerne skal skjules, så det
undgås at der rettes i data samt at antallet af faner bliver mere overskueligt.
2. Forhindringsopbygning
SFO er ved at lave beskrivelser af forhindringerne – med billeder
3. Cups og erstatning for 100 års turnering
PTVinter Cup er i gang og løber indtil 30/3-18. Vi afholder igen i 2018 TREC Cup One og Two
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Reglement
1. De sidste rettelser skal på plads
Udvalget har stor glæde af, at hvert medlem opererer med løbende at notere
uhensigtsmæssigheder og ændringer, så disse er let kan gennemgås.
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Kommunikation
1. Kommunikationsstrategi hen over vinteren
Vi skal holde gryden i kog 
TREC favner alle, lige fra under breddeniveau til eliteniveau
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Eventuelt
Det diskuteres om, det obligatoriske krav om stævnenr. skal indgå i udstyrskontrol (kort). Tages op
ved revision af kortet.
Det diskuteres om, sikkerhedsvest skal være obligatorisk i hele PTV. Udvalgets medlemmer er ikke
enige, men udvalget besluttede at fastholde reglerne, som de er – dvs. kun krav om sikkerhedsvest
ved udvalgte forhindringer i T00-T0. Obligatorisk fra T1.
Det diskuteres om, langt hår skal kræves sat op (som i military). Udvalget besluttede, at hår skal
sættes op, så official kan se nummervest.
Det diskuteres, hvorledes man skal bedømme en ekvipage, der springer over den hvide/røde
markering (flag), hvor disse ikke er placeres på høje stænger. Er det hestens skuldre? Alle hestens
hove? ... Hesten skal starte og lande mellem rød og hvid forhindringsmarkering
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Næste mødedato
Torsdag d. 25/1-2018 i Brøndby
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