Dagsorden

TREC Sport udvalgsmøde
Dato 17-08-2016
Kl 17.00
SAS-klubben, Ved Diget 25, 2770 Kastrup

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ændringer eller tilføjelser til dagsordenen
Opfølgning på referat fra sidste TREC udvalgsmøde d. 28. juni
4-års plan
Budget
Reglement, rettelser til Fællesbestemmelser
Udvalgsmedlem i Midt/Nordjylland
Dommerkort og hjælperregistrering
Officialspsykologi-kursus / Overdommerkursus
MA-gangartskursus
Evalueringsmøde ryttere, dommere og hjælpere
VM og FITE generalforsamling
Udarbejdelse af materiale til TREC Sport info og opstartskurser
POR kursus
Hjælp til afvikling af TREC stævner (vejledning til stævnearrangører, Klar-Parat-TREC)
Stævnekoordinering
Facebook og Website
Materiale til stævnerne (POR kontrolkort, lister, stævneprogram, etc.)
Cups 2017
Forhindringsbeskrivelser
TREC promovering
Næste mødedato
Eventuelt

Emne/Punkt
Ændringer eller tilføjelser til
dagsordenen
Opfølgning på referat fra sidste
TREC udvalgsmøde d. 28. juni
4-års plan
Budget
Reglement, rettelser til
Fællesbestemmelser
Udvalgsmedlem i
Midt/Nordjylland

Referat

Ansvarlig

Intet at tilføje

1. version afleveres til JAS til gennemlæsning
Budget gennemgået – ser fint ud pt
Finn og Git har gennemgået Fælles Bestemmelserne og Tina
tager rettelser med til afd. Sport møde d 12/9. Oplæg til rangliste Tina
beregning laves af Anne
Genopslås
Anne

Dommerkort og
hjælperregistrering
Officialspsykologi-kursus /
Overdommerkursus
MA-gangartskursus
Evalueringsmøde ryttere,
dommere og hjælpere
VM og FITE generalforsamling

Udarbejdelse af materiale til
TREC Sport info og
opstartskurser

POR kursus
Hjælp til afvikling af TREC
stævner (vejledning til
stævnearrangører, Klar-ParatTREC)
Stævnekoordinering

Facebook og Website
Materiale til stævnerne (POR
kontrolkort, lister,
stævneprogram, etc.)
Cups 2017
Forhindringsbeskrivelser
TREC promovering
Næste mødedato
Eventuelt

Lisa har lavet udkast til dommerkort – enkelte rettelser laves og
sendes til udvalg igen.
Inden stævne modtager stævnearrangør en mail med
dommerkort, der udfyldes og returneres til DRF
Ca 10 personer med TREC dommeruddannelse deltager i
off.psyk.kursus d. 8/10-16
Vi arbejder på at lave en overbygning til dommerne samme dag
Arbejdsplanen er stadig uge 42 - mere info kommer fra Git
Tina indkalder til evalueringsmøde, højst sandsynligt på
Sjælland, på baggrund af forespørgsel fra klubber, dommere og
ryttere
3 ekvipager skal ride i Spanien 1-4.september. Spændende 
Goodiebags henstår (til 13 lande) – Tina og Lisa arbejder videre
med det.
Tina deltager i FITE generalforsamlingen d. 4.september
sammen med Caroline Seehusen, DI
Udarbejdelse af materiale til TREC Sport info og opstartskurser.
D. 17. – 18. september afholdes der POR kursus hos
rideklubberne PRC og VEST
Lisa har sendt det materiale hun havde på kursus hun har holdt
for nye klubber, samt tanker for hvad man kan lade indgå i et
POR kursus.
Se pkt 12
Materiale er færdigt og ligger nu på DRF hjemmesiden

Lisa

Git
Git
Tina

Tina / Lisa

Tina / Git

Alle TREC Sport stævnearrangører skal have godkendt terminer
og proportioner af TREC udvalget inden offentliggørelse, så vi
tilgodeser flest mulige klubber (og ryttere) mht starter og
dommere.
I D1-5 koordineres alle TREC stævner efter aftale i distrikternes
stævnekoordineringsgruppe. Pt er stævnekoordinator for TREC
Birgitte Kronborg
Ændringer til den overordnede TREC Sport beskrivelse på
hjemmesiden er udarbejdet – uploades hurtigst muligt
Stævneprogram finjusteres af Anne og Lisa medio september –
resten af dokumenterne er klar g ligger på DRF hjemmesiden
Lisa
CUP beskrivelse udarbejdes til næste møde
Finjustering af de sidste beskrivelser – godkendt af udvalget
Klemmer, skærme og mapper indkøbes
Tirsdag d. 11. oktober 2016

