TREC udvalgsmøde
22. maj 2018 kl. 17:00
DRF, Brøndby
Til stede:
Tina Foldager (TKF)
Birgitte Kronborg (BBK)
Finn Märcher (FIM)

Fra administrationen:
Anne Silfwander (ASI)
Kirstine Bjerre (KIB)

Ikke til stede:
Sabine Hougaard (SHO)
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Administration


Godkendelse af dagsorden
OK



Opfølgning på referat fra seneste udvalgsmøde
Intet.



Information fra administrationen
Kirstine Bjerre blev præsenteret som ny koordinator for TREC udvalget. Kirstine er
selv rytter, men kommer arbejdsmæssigt fra en helt anden verden.
Travlhed i administrationen med bla. Persondataforordningen
Der er indkaldt til Strategimøde for alle udvalg.
Den nye Serviceorganisation er på plads både mht. til opgaver, fordeling af
ansvarsområder og fysisk placering.
DRF har fået lavet nogle informative små videoer, der har til formål at hjælpe ryttere
med at melde til stævne.



Information fra formanden
Fra møde i afd. Sport:
 Kirstine Bjerre præsenteret
 Der er stor tilfredshed med det nye stævnesystem Equipe. Der er spurgt til en
”Udviklingliste” til Equipe. TREC kommer ikke med i Equipe foreløbig, så der er
ikke noget nyt under solen :(
 Distriktudvalgets formål er godkendt. Der følger så en ny Forretningsorden, så
det er tydeligt, hvad Distriktudvalget skal lave og hvad Distrikterne skal tage sig
af.
 Det er besluttet at Reglementerne fremover kun skal ændres én gang om året,
den 1. januar YYYY. Da FITE ændrer reglement i december/januar, betyder det,
at TREC først kan ændre reglement med virkning fra 1. marts.YYYY.
Som sportschefen tidligere har oplyst, kan udvalgene søge om tilskud fra DRFs
Udviklingspulje til fx uddannelse af forhindringsdommere (D).
Sportschefen opfordrede udvalgene til at sikre, at referater bliver offentliggjort senest
14 dage efter hvert udvalgsmøde!
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Opdatering af 4 årsplan
Det diskuteredes om antal stævner er den korrekte måleenhed for udvikling?
Der skal fokus på at få flere stævnearrangører i 2019.

Officials


D-Dommerkursus
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Det planlagte kursus i Jylland har pt. for få tilmeldte, og må muligvis aflyses!?
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TD Basiskursus
DRF afholder TD-Basiskursus den 22. september og den 7. oktober 2019. TREC
udvalget vil gerne have minimum Sabine og Finn med denne gang, da de jo blev
trukket ud fra seneste kursus af sportschefen pga. fokus spring og dressur.

Stævner, Cups og aktiviter


PTVinter Cup
Opsamling på PTVinter Cup - input til regler for sæsonen 2018/19
PTVinter Cup 2018/19 skal afvikles meget tidligere end i 2017/18:
Start – Oktober 2018
Slut – Februar 2019
Finale – Marts 2019
Der skal sikres ensartet afvikling af cup’en og finalen hhv. ØST og VEST for
Storebælt.



Internationale stævner
Dommere til internationale stævner
Sabine og Finn tager til Brachfeld syd for Stuttgart i weekenden og dømmer.
Transportplan m.v.
Udvalget har på foranledning af den tidligere generalsekretær og DRFs
veterinærkonsulent udarbejdet transportregler for TREC heste til start ved Euro Cup
stævner og mesterskaber, hvor de er er udsendt af DRF. TREC Transportreglerne er
på opfordring udsendt til formændene for de andre udvalg i DRF.
Holdleder
Kriterier for udtagelse af ekvipager til deltagelse i mesterskaber blev gennemgået og
revideret.
Kriterier
Kriterier for udtagelse af ekvipager til deltagelse i mesterskaber blev gennemgået og
revideret.



Stævne- og aktivitetskalender
TREC introduktion:
Holmegaardens Rideklub
Blåbjerg Rideklub



Stævneprogram
Lene, HJOR har fået rettet endnu et par småfejl, så programmet fungere som aldrig
tidligere :)
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Reglement
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Årlig opdatering af reglement pr. 1.1
Se punktet ”Orientering fra formanden”.
Der er ”tydelige” fejl – fx ”Se § 265.5”!!!

Kommunikation


Information til nye TREC ryttere
Anne foreslår, at TREC får udarbejdet en let og overskuelig information/introduktion
til TREC a la ”Pixi-bog” eller ”Værd at vide om TREC”. Anne kontakter Anne Marie,
som er kanon til den slags :)



Stævnestart for børn og unge under 16 år
Hvordan får vi flere unge under 16 år til at starte stævner, når de fx ikke må ride
alene i POR (læs: trafikken)? Kan en voksen cykle med?

Eventuelt
Intet til punktet.
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Næste mødedato
Telefonmøde, den 19. juni 2018, kl. 19.00
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