TREC udvalgsmøde
20. april 2018 kl. 17:00-19.00
Hotel Scandic, Kolding
Til stede:
Tina Foldager (TKF)
Birgitte Kronborg (BBK)
Finn Märcher (FIM)
Sabine Hougaard (SHO)

Fra administrationen:

Ikke til stede: Anne Silfwander (ASI)
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Administration



Godkendelse af dagsorden
OK



Opfølgning på referat fra seneste udvalgsmøde
N/A



Information fra formanden
 Strategiworkshop den 2. juni for udvalg med fokus på DRF Ambition 2020:
Fastholdelse og Rekruttering, og Frivillighed.
 Dommerkursus på Lolland den 2. juni, og i Jylland den 3. juni 2018. Git og Tina
overnatter privat ved Finn for at spare udgifter.
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MA film
Filmen er færdigklippet til ca. 12-13 min. og er sendt til udvalget til download via
WeTransfer.
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Engelsk version
Zibra Sport laver en version med engelsk speak mod visning af ZibraSport logo.

Stævneprogram
Fejlretning
Programmet er blevet forbedret og har nu kun få fejl.

Stævner, Cups og aktiviteter



PTVinter Cup
- Finaler har været afholdt såvel øst og vest for Storebælt.



Internationale starter
Der er fire danske ryttere i til start ved stævne i Eersel.



Stævne- og aktivitetskalender
Aalbæk Rideklub i Vendsyssel ønsker at afholde det første stævne nord for Limfjorden, den
16.9.
Den 13. maj afholder Sabine introduktion til TREC i Blåbjerg Rideklub.
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Eventuelt
 Forhindringsbeskrivelser og Bedømmelsesark. De reviderede ark blev gennemgået og
tilrettet. Udsendes snarest muligt.
 Desværre er en ændring til reglementet faldet ud. Rettelsen er medtaget i beskrivelsen
til TREC Cup.
 Nødvendigt fremover at sikre, at et stævnes overdommer holdes så neutral som
muligt. Dvs. at overdommeren ikke også bør virke som fx forhindringsdommer,
foretage udstyrskontrol, lave sekretariatsarbejde etc.
 Videooptagelser kan ikke komme i betragtning til omgørelse af domme afsagt af
dommerne. Det er den enkelte dommer, som dømmer, hvad vedkommende kan se, fra
den position de har i forhold til forhindringen.
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Næste mødedato
22. maj 2018 i Brøndby.
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