Referat

TREC udvalgsmøde
Dato 19-10-2015
Kl 18.00 Musholm Konference Center Korsør

Deltagere: Tina Foldager (TF), Birgitte Kronborg (BK), Finn Märcher (FM), Lisa Kjer Andersen (LA), Jan
Stampe og Dorte Nørskov (DN)
Afbud:
Dagsorden:















Introduktion Sportschef Jan Stampe
Godkendelse af referat fra sidste møde
Regnskab for TREC-udvalget
Kommissorium og forretningsorden for TREC-udvalget
Status på FITE dommerkursus
Oplæg til plan for TREC dommer uddannelse
Dropbox – strukturering af mapper og ansvar for dokumenter
Koordinering af stævneterminer
POR kurser og kortmateriale
Reglement
Gennemgang af oplæg til beskrivelser for PTV- forhindringer
Stævneprogram og regnearksløsning
Næste mødedato
Evt.

Emne/Punkt
Tekst
Introduktion Sportschef Jan JS er ny sportschef i DRF. JS ser frem til samarbejde med udvalget.
Stampe
Aftale mellem DI og DRF er på vej, skal endelig til afstemning til DI´s
Generalforsamling. Aftalen indebærer bla. af DRF overtager
medlemsskabet af FITE.
Godkendelse af referat fra
Referat godkendt
sidste møde
Regnskab for TRECRegnskab dd. Gennemgås. Overslag over dommerkursets økonomi.
udvalget
Der beregnes et udvalgsmøde mere i 2016.
Der skal evt. bruges penge på publikationer/markedsføring.
Kommissorium og
Få rettelser dertil. Logo indsættes
forretningsorden for TRECudvalget.
Status på FITE
Kursus er på DRF GO. mail er sendt ud til alle deltager på TREC
dommerkursus
breddeuddannelsen.
Der er plads til 20-21 deltagere incl. udvalget.
Det er vigtigt at hele landet bliver repræsenteret til dette kursus. Så
TREC sport bliver introduceret i hele landet. DN kontakter TREC
folk i Jylland/Fyn. FM i Sønderjylland. BK og LK d. 3-5
Nyheden om kurset bliver kørt igen på DRF´s hjemmeside, samt på

ansvarlig

DN
DN
alle
alle

BK

Facebook.
BK har udarbejdet en plan for TREC dommeruddannelsen i DK.
TF kom med forslag til dommerkort til TREC dommere i DK
Der skal være en fast procedure på dropboksen. Det der ikke bruges
mere kommer i arkiv, men må ikke slettes. Når det ikke skal
være på dropboks mere(pga. pladsmangel) giv DN besked og
det bliver gemt på forbundet eksterne drew. Det der er i brug dvs.
aktiv tilgængelig på hjemmeside (offentlig) skal være i en mappe
der hedder gældende og det må der ikke rettes i.
Koordinering af
Der skal laves en landsdækkende koordinering for alle TREC
stævneterminer
stævner for at undgå udvanding for klubberne fra 2016. således
at klubberne søger om stævner senest 31/1 for stævneåret. Efter
denne dato tildeles TREC stævnerne efter først til mølle
princippet.
POR kurser og kortmateriale DN kontakter DIF og DOF vedr. hjælp til kortlæsning, indhentning af
brugbare kort og evt. kursus i kortlæsning.
Oplæg til plan for TREC
dommer uddannelse
Dropbox – strukturering af
mapper og ansvar for
dokumenter

Reglement

Få rettelser og spørgsmål dertil. BK laver ændringerne. DN sætter
Reglement ind i skabelon m. logo osv.

Gennemgang af oplæg til
beskrivelser for PTVforhindringer
Stævneprogram og
regnearksløsning

PTV forhindringer 1-10, samt 21-24 blev gennemgået. Resten bliver
til næste møde. Tvivlsspørgsmål skal stilles til Ingrid Helms ved
kurset.
Udsættes til næste møde
TF og DN taler sammen om regneark til Bredde

Næste mødedato

Torsdag den 19. november Musholm Korsør kl. 18

Evt.

TF fortæller at der skal laves skriv om til TREC i anledning af DRF´s
100års jubilæum. Deadlinie slut 2015. Udvalget skal lave et skriv og
finde egnede billeder dertil.
LK laver et udkast til køreplan/drejebog til klubber og ryttere om god
viden omkring TREC

Referent: Dorte Nørskov
Næste møde: Torsdag den 19. november Musholm Korsør kl. 18
Foreløbig dagsorden:








Godkendelse af referat fra sidste møde
Regnskab for TREC-udvalget
Evaluering af FITE dommerkursus
POR kurser og kortmateriale
Reglement
Gennemgang af oplæg til beskrivelser for PTV- forhindringer samt tegninger deril
Stævneprogram og regnearksløsning
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Stævnekoordinering
Drejebog/køreplan for klubber
Inspirationsskriv til ryttere der deltager i TREC
Tekst til 100års jubilæum
Markedsføring af TREC målgrupper
Næste mødedato
Evt.

