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Dansk Ride Forbund – TREC udvalgsmøde d. 25. januar 2018
Ansvarlig for
videreforløb
1. Administration
1. Godkendelse af dagsorden, herunder prioritering af punkter
OK
2. Opfølgning af referat fra sidste møde d. 16/11-17
OK
3. Information fra formanden:
- Der har været ønske om et højere informationsniveau fra bestyrelse og administration. Alle
ønsker klare linjer, så vi er forberedt på nye tiltag, og kender baggrunden for at de indføres,
med henblik på at svare tilfredsstillende henvendelser fra klubber og ryttere
- DI (og DRF) er glade for den nye aftale mellem DI og DRF vedr. TREC
- FITE har lanceret revideret reglement. Git har gennemgået dette og fremdraget alle ændringer
(så vidt vides)!
- Der er desværre stadig forskel på FITE’s originale franske og den engelske oversættelse.
Information fra Jan Stampe:
- Der er indkaldt til ekstraordinært møde med Afdeling Sport, hvor generalsekretær Jacob
Gulmann vil præsentere de nye planer for strategipunkterne Fastholdelse, rekruttering og
Frivillighed.
- DRF’s Udvalg skal fungere som rådgivende organ for DRFs bestyrelse OG bestemmende for
sportens discipliner.
4. Budget
Information fra Jan Stampe:
- Resultatet for 2017 har vist en mindre overskridelse af budgettet
- Budget for 2018 er uændret. Der er tale om en budgetramme hvorunder der kan differentieres
afhængig af aktiviteter.
- Det er vigtigt at forstå, at DRFs budget er mere variabelt end vanligt, da dette i 2018 er meget
mere afhængig af antal starter ved stævner = indtægt.
5. 4 års plan, status
Det konstateres indledningsvist, at TREC udvikler sig i henhold til planen og de fastsatte mål :)
Udvalget diskuterer, om ”Mål for antal aktive ryttere i 2018” skal ændres. Udvalget er enige om,
at målet fastholdes, da det forventes, at antallet af ryttere vil øges i fbm. PTVinter Cup og
opdeling i hhv. Øst og Vest.
FIM

Det besluttes at tilføje en ny linje under KPI med ’D’-dommere”.
4 års plan skal opdateres og up-loades i Dropbox.
2. Officials
1. Dommerkurser
a. Kursusniveauer
Dommer uddannelsesplan opdateres med D-dommere, fokus på PTV-bedømmelser,
MA-bedømmelser og POR-registreringer, ikke så meget på POR planlægning mm.
Burde kunne køre som en-dages kurser.
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b. Kurser øst/vest
Hvad er behovet?
Der afholdes ”C” dommerkursus den 10.-11. marts 2018 i Øst hos ISR med specielt
fokus på de eksisterende dommere fra kurset i 2016, som skal have obligatorisk
opfriskning for at bevare dommerregistrering, samt DI dommere som skal have
opfrisket deres kurser.
”D” dommer kursus. Der er stor efterspørgsel efter et D-dommerkursus både øst og
vest
BBK/TKF

Vest har behov for en del flere ”Forhindrings/ ’D’ dommere”.
c. Internationalt dommertræner kursus
Kursus i Italien den 16.-18. marts 2018. Git og Tina tilmelder sig for at opretholde FITEs
krav om at være international dommertræner.
d. TREC Breddedommere
E-mail udsendes til alle registrerede TREC Bredde dommere med tilbud om
”generhvervelse” af gerningen som TREC dommer ved deltagelse i et af kurserne i
2018.

BBK/TKF

2. Kurser og Intro til TREC for klubber og ryttere
Øst: Der bliver afholdt introduktionskurser fra udvalget på forespørgsel. En del af behovet er p.t.
dækket af den TREC introduktion som Lisa Andersen tilbyder
Vest: Introduktioner afholdes af hhv. Sabine og Finn ved henvendelse/forespørgsel.

SFO/FIM

3. Stævner
1. Stævneprogram og vejledning hertil
Git arbejder på opgaven. Målet er ”idiotsikker” opbygning med få indtastninger og låste felter, så
brugerne ikke kan ændre i koderne og derved ”ødelægge” programmet.
2. Forhindringsopbygning
FITEs reviderede reglement har ændret rækkefølgen af forhindringerne i oversigten. Udvalget
beslutter at fastholde den nuværende (danske) nummerering og rækkefølge.
Tina indarbejder ændringer i forhindringsbeskrivelser og bedømmelsesark
3. PTVinter Cup samt TREC Cup One og Two
a. Status for PTVinter Cup
OK
b. Bestemmelser for TREC Cup One og Two 2018:
Git og Tina udarbejder nye bestemmelser for TREC Cups i 2018
God idé: Goodie bag med fx hestebolcher til alle
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4. Sportsplan for 2018
Kvalifikationer for deltagelse ved EM og VM for hhv. juniorer (T3) og seniorer (T4)
Tilretning, renskrivning og up-load i Dropbox
BBK/FIM

”Transportvejledning” gennemgået.
Denne skal renskrives og uploades i Dropbox, og skal fremover indgå som dokument/krav for
TREC-ryttere, der vil deltage i stævner i udlandet.

4. Reglement

SFO

TKF

1. Reglement januar 2018 er udkommet
Udvalget besluttede at forsætte den nuværende procedure, hvor hvert udvalgsmedlem har hver
sin udskrift/dummy/version til egne beskrivelser af rettelser/tilføjelser/ændringer/ ... til den næste
version af TREC reglement.
Der følges fælles op på reglementsforslag der modtages fra ryttere og klubber på
TREC@rideforbund.dk
Samling af disse forslag til ét samlet dokument til Administrationen
a. Forhindringsbeskrivelser
Ansvar for ændringer

5. Kommunikation
1. Kommunikationsstrategi
a. Facebook – DRF TREC
Nu er TREC sæsonen startet op igen, og nyhedsstrømmen på DRF TREC øges derfor
væsentligt. Emner til ”nyheder” i prioriteret rækkefølge til offentliggørelse én nyhed/uge:
b. Brug af øvrige TREC sider på Facebook
Udvalget beslutter at udfase/nedlægge ”TREC Danmark Officielt info”, da vi har for
mange profiler om TREC og denne har færrest antal brugere. Derefter findes der to
forskellige sider/grupper om TREC: en DRF-side og en åben for alle (DRFadministreret). Øvrige grupper uden medvirken fra udvalget.
6. Eventuelt
Intet.
TKF

7. Næste mødedato
Telefonmøde, den 27. februar 2018 kl. 19.00 (Indkaldelse med telefonnummer og kode)
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