Referat
TREC udvalgsmøde
18. september 2018 kl. 17:00
DRF, Brøndby
Til stede:
Tina Foldager (TKF)
Birgitte Kronborg (BBK)
Finn Märcher (FIM)
Sabine Hougaard (SHO)

Fra administrationen:
Jan Stampe (JAS)
Anne Silfwander (ASI)
Kirstine Bjerre (KIB)
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Administration
•

Godkendelse af dagsorden
OK

•

Opfølgning på referat fra seneste udvalgsmøde
Intet.

•

Information fra administrationen
Der efterlyses tal for antal stævner og stævnestarter til bestyrelsen. GO har
væsentligt færre starter end 20417, men en del starter kommer på mail isf GO.
Alvor Rosetter som sponsor i 2019?
Bestyrelsen: Det skal være lettere at ride!
Jans statistik: 261 starter i 2017 115 starter åtd i 2018
Information fra formanden
To danske ryttere har deltaget i EM med flotte resultater. Lisa Kjær opnår flot 3. plads
i Europa Cup.
Der er behov for finalestævne(r?), hvor de små klasser kan se de større klasser (á la
de gamle landsfinaler).

•

Opdatering af 4 årsplan
Revideres til bestyrelsen.”Ryttere” ændres til ”starter”. Antal stævner?
GO ikke lig med antal starter!

Officials m.v.
•

D-Dommerkursus
Finn – kontakt til VEST (Maja?)

•

C-Dommerkursus
Behov for kursus i 2019.

•

Overdommere
TD Basiskursus.
Deltagere fra TREC udvalget: Git: to dage, Finn: en dag og Sabine: en dag.

•

Internationale dommere
Git og Tina fortsætter. Sabine og Finn er startet og på vej.

•

TREC træneruddannelse
Kan vi få TREC med på Træner 1 og Træner 2 uddannelser? Der er efterspørgsel
efter det og vi har behov for promoveringen gennem rideskoler, privat-ryttere …

•

TREC i Weifang
Fire dansker skal til Qindao, Kina og deltage.
Vi vil gerne ”promovere” TREC via hestemagasiner (Finn kontakter bladene og hører
nærmere).
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Stævner, Cups og aktiviteter
•

Evaluering af EM 2018
Maria Rasmussen og Lisa Kjær Andersen har deltaget i EM med flotte resultater,
Lisa blev nr. 21. og Maria nr. 37 Lisa blev desuden en flot nr. 3. i Europa Cup, hvilket
er meget flot for et land, som aldrig har haft stævner i T3 og T4 og kun har haft dette
niveau i fire år, samt at de bedste lande har redet i 50 år.
Forhindringerne kender vi jo, men PTV’en var teknisk svær.
Meget positiv stemning blandt danskerne og deltagerne generelt.

• TREC Cups Zero, One, Two
Erfaringer fra 2018 sæsonen
Udvides med par, hold, …
Forslag om at afholde:
T0: Hold (3-4) Cup + Individuel Cup
T1: Par (to) Cup + Individuel Cup
T2: Individuel Cup
T3 og T4 Cup (udenlandske resultatet á la ”rangliste”).
•

PTVinter Cup
Er Ahlvor sponsor?
Det er her, vi skal have nye ryttere med – og disse skal så senere gerne starte
sommerstævner.
Idé:
T00 = Opvarmningsbane (”holde i hånd”)
T0 = Let baneføring
T1 = Teknisk sværere bane (=> ombygning af T0 bane som i ridebanespringning)

•

Transportplan m.v.
Vi skal bruge og stille vores erfaringer og informationer til rådighed.
Finn rykker Lisa for tilbagemeldinger fra EM turen.

•

VM 2020
Kriterier for udtagelse af ekvipager til deltagelse?
Gennemgang og revision af krav?
Skal vi fastholde ”ekvipage” eller ændre til ”rytter”? Internationalt er der flere ryttere,
som lejer heste i udlandet. Det vil gøre det lettere for danske ryttere at komme til start
i udlandet.

•

Stævne- og aktivitetskalender
Ikke opdateret.

•

Stævneprogram – status
Vi har behov for en Excel-ekspert til at få løst problemerne. Måske en som
underviser superbrugere?

•

Nye klassenavne og nye klasser
Mantraet pt. er, at det ”skal være lettere at ride stævne”. Jan foreslog derfor en
forenkling af benævnelserne pba. Finns forslag om niveau-inddeling á la L (= T00T0), M (=T1-T2) og S (T3-T4). Faktisk brugte vi L-M-S betegnelserne i de første
udkast til TREC reglement men valgte km-løsningen den gang.
Side 3/4

4

Reglement 2019
Vi kommer hver især med input. Sendes til hinanden på e-mail.
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Kommunikation
•

6

Agitation: TREC på alle niveauer
Opfordring til at anvende KLUB-Nyt udsendelse af nyheder fra TREC verdenen.
Kan vi lave en plan (årshjul?) for udsendelse på baggrund af budskaber.
Kan vi lave en lille markedsundersøgelse om fx vores tanker om Cups?

Eventuelt
Finn har rettelser til:
POR Kontrolkort. Tilføjelser ok. Mht. udstyr, tænker vi over, hvad der skal kræves i hvilke
klasser!
Sportsplan for TREC 2017 - opdateres
Forretningsorden og Struktur - opdateres
Stævnemanual - Forslag om integration af dok. ”Planlægning af POR” og tilføjelse af
”Overdommers gennemgang af PTV bane”).
Finn er registreret under D8 på
Sabine informerede om, at Bueskydning (FITE Archery) har 50 medlemmer i Jylland.
Rytterne har været til EM og VM.
Tvungen sikkerhedsvest
Det har vist sig, at krav om brug af sikkerhedsvest er en hindring for at få ”folk” ud og
prøve TREC.
Vi fastholder, at ryttere under 18 år skal ride med sikkerhedsvest i PTV.
Obligatorisk udstyr
Det har vist sig, at rytterne i de lette klasser har svært ved at se det logiske i at skulle have
udstyr – og hvilket udstyr med!
D-licens
Der vil sandsynligvis komme krav om D-licens for TREC ekvipager i 2019. Til gengæld
resultatregistrering.
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Næste mødedato
Telefon-udvalgsmøde, den 17. oktober kl. 19.00. Skype?
TREC Temadag, den 4.november – Brainstorming
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