Referat

TREC Sport udvalgsmøde
Dato 19-05-2016
Kl 17.00
SAS-klubben, Ved Diget 25, 2770 Kastrup

Deltagere: Tina Foldager, Birgitte Kronborg, Finn Märcher, Lisa Kjer Andersen & Anne Silfwander
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Ændringer eller tilføjelser til dagsordenen
Godkendelse af referat fra sidste TREC udvalgsmøde
4-års plan
Information om afholdte møder, Afd. Sport og BU
Reglement, rettelser (oplæg er udsendt)
TREC Sport til landsfinalerne
DRF GO, status
TREC Sport præsentation i klubber og distrikter
100 års jubilæumsbog, artikler i Ridehesten & Spot
Erfaringer fra stævnet i Eersel, Holland.
Planlagte internationale stævnestarter
Dommerkort
Officialspsykologi-kursus
POR kursus
Vejledning til stævnearrangører, Klar-Parat-TREC
MA-gangartskursus
Facebook og Website
Materiale til stævnerne (POR kontrolkort, lister, stævneprogram, etc.)
19. Eventuelt
Emne/Punkt
Referat
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Gennemgang af referat fra sidst Godkendt
4-års plan
Anne informerede om vigtigheden af dette punkt. Finn
kommenterede, at udvalget etablerer sig SAMTIDIG med, at
man kører drift, hvilket er meget tidskrævende og ikke optimalt.
Der er enighed om at fokusere og blive mere skarpe på 4årsplanen.
Klar-parat-TREC kurser igangsættes. Informationsaftner i hele
landet. Finn holder på Fyn & i Jylland. Udkast til stævnemanual
er lavet – bliver videreudviklet. Telefonmøde mandag d. 6/6 kl.
1900. AS undersøger nummer til mødetelefon.
Landsfinaler Kom og Prøv TREC – se punkt længere nede
Information om afholdte møder: Tina informerer om Afd.Sport mødet, der er afholdt d. 9/5: Der
Afd. Sport og BU
var positiv interesse fra de øvrige discipliner for basiskursus for
alle TD´ere med fælles reglement og derefter disciplin specifikt.
Ranglistevindere: Både youngrider og senior kan vindes.
Ændring af brugen af røde og gule kort. Tina sender videre til

Ansvarlig

Tina

udvalget (Jan). Finn meldte sig frivilligt til at repræsentere TRECudvalget i TD basiskursus-arbejdsgruppe.
Reglement, rettelser
TREC Sport til landsfinalerne

TREC Sport og bredde forsøges slået sammen pr. 1/7-16.

Forslag til ændringer er sendt til Breddeudvalget.
Tina og Lisa holder ”kom og prøv” POR. Maproom fredag aften
og gennemridning af POR lørdag eftermiddag. Roset til
udlevering efterfølgende - 100 stk bestilles.
Er oppe at køre – jubii 
Tina lægger præsentation i Dropbox. Se punkt længere nede.

DRF GO, status
TREC Sport præsentation i
klubber og distrikter
100 års jubilæumsbog, artikler i Bliver ikke artikel i fuld længde i 100 års bogen. Jørgen Mertz
Ridehesten og Spot
skriver TREC Sport ind i sit afsnit om fremtiden. Fin artikel i
Ridehesten. Næste SPOT er der artikel med fra Eersel
Erfaringer fra stævnet i Eersel, Lisa og Katja havde et rigtig godt stævne. Hollandsk materiale til
Holland
alle, også til dommere fra Danmark. Der kan være afvigelser på
nationale regler og FEI regler i udstyr. Strammeste krav er de
gældende.
Planlagte internationale
2-4 ekvipager tager ud til følgende internationale stævner over
stævnestarter
sommeren:
Brachfeldt, Tyskland 27-29. maj
Weitershain, Tyskland 9-10. juli
Segovia, Spanien 2-4. september (VM)
Vielsalm, Luxemburg 24-25. september
Dommerkort
Udkast ligger i Dropbox, AS arbejder videre med det og sender
til udvalg. Excel ark laves og dommere registreres elektronisk.
Ark lægges i Dropbox
Officialspsykologi-kursus
To datoer er sendt rundt i udvalget. Git laver oplæg og AS
sender mail. Vi foreslår uge 39
POR kursus
Kurser skal defineres og niveau opdeles. Kortenes signaturer
gennemgås mv. Vedledning til qgis.dk laves til og ligges på
hjemmesiden. Kort kan ligeledes købes i Nordisk Korthandel.
Vejledning til stævnearrangører, Kursus / materiale på trapperne 
Klar-Parat-TREC
MA-gangartskursus
Dressurdommer og DI gangartsdommer skal kontaktes.
Tilmelding via GO, gratis – 27 el 28 august.
10-14 ekvipager. Git undersøger og vender retur.
Facebook og websites
Evt. præsentation af udvalget
TREC præsentation ved
Gik rigtig fint – og flere viste efterfølgende interesse.
repræsentantskabsmødet
Præsentationen indeholdte ikke udvalgets medlemmer – det
rettes der op på.
Materiale til stævnerne (POR
Tages op på næste møde igen
kontrolkort, lister,
stævneprogram, etc.)
Næste mødedato
Mandag d. 6/6-16 (telefon) og
tirsdag d. 28/6-2016
Eventuelt
Finn fik udleveret tre rosetter fra TREC Danmark. Rosetten
tildeles for god horsemanship til en rytter ved et TREC stævne.
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