Referat

TREC Sport udvalgsmøde
Dato 28-06-2016
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
Budget
Information om afholdte møder siden sidst
Reglement
Udvalgsmedlem i Midt/Nordjylland
TREC Sport til landsfinalerne, evaluering
Dommerkort
Officialspsykologi-kursus
POR kursus
Vejledning til stævnearrangører, Klar-Parat-TREC
MA-gangartskursus
Facebook og Website
Materiale til stævnerne (POR kontrolkort, lister, stævneprogram, etc.)
Stævnekoordinering
Cups 2017
Forhindringsbeskrivelser
TREC promovering
Eventuelt

Emne/Punkt
Referat
Ansvarlig
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Gennemgang af referat fra sidst Godkendt
4-års plan
4 års plan blev gennemgået og finpudset. Alle kigger igennem til
Anne
næste møde. Renskrevet oplæg sendes til udvalgsmedlemmer
Budget
Budget gennemgået. Ingen overskridelser pr 30/6
Information om afholdte møder Lisa har på team Søgaarden i Ganløse, med stor succes, holdt
TREC Sport informationsmøde samt MA og PTV træning for ca.
15 deltagere
Reglement
Reglement rettelser gennemgås og revideret reglement bliver
offentliggjort d. 1/7-16
Væsentligste ændringer:
 I de letteste klasser, T00 og T0, er det nu muligt at
Birgitte
udskrive klasser med markeret rute eller idealtid.
 I de letteste klasser, T00 og T0, er sikkerhedsvest ikke
obligatorisk for seniorer




Udvalgsmedlem i Midt- eller
Nordjylland

Der er ikke kvalifikationskrav for at ride de nationale
klasser (T00-T2), dvs. alle kan debutere i den klasse, de
selv finder interessant
Der introduceres i 2017 TREC Cups i klasserne T0 og
T1, hvor finalestævnet/stævnerne vil ligge sidst på
sæsonen

TREC Sport udvalget har fået bevilliget et ekstra udvalgsmedlem
– meget gerne fra midt eller Nordjylland. Stillingsopslag
udarbejdes hurtigst muligt
TREC Sport til landsfinalerne,
Ca. 30 ryttere kom i kortrum og tegnede kort fredag aften.
evaluering
Prøvede lørdag at ride POR efter kort. Stor succes
Dommerkort
Forenklet udkast laves af Lisa. Inden stævne modtager
stævnearrangør en mail med dommerkort der udfyldes og
returneres til DRF
Officialspsykologi-kursus
Afholdes d. 8. oktober 2016 – tilmelding via DRF GO
POR kursus
POR kursus i Jylland d. 17 el 18 september. Flere kurser på
tegnebrættet i efteråret.
Vejledning til stævnearrangører, Vi tilbyder at www.trecdanmark.dk kan bruges af
Klar-Parat-TREC
stævnearrangører til information vedr startlister mv
Kontakt TREC Sport udvalget hvis det har interesse.
MA-gangartskursus
Afholdes på Sjælland i en dag i uge 42 2016. Planen er at en
dressurdommer, DI gangartsdommer samt en dyrlæge skal
bedømme ca. 10 ekvipager for åben mikrofon. Tilmelding på
DRF GO. Tages op igen på næste møde
Facebook og websites
Alle tænker over mulige nye tiltag til at gøre FB siden mere
attraktiv 
Materiale til stævnerne (POR
Tina laver den sidste redigering af POR kontrolkortet og sender
kontrolkort, lister,
til Anne, der ligger på hjemmesiden primo juli sammen med det
stævneprogram, etc.)
reviderede reglement.
Stævneudregningsprogram skal finpudses – evt i samarbejde
med Thomas, DIF
Lister opdateres af Tina og uploades i Dropbox
Stævnekoordinering
Alle TREC stævner på Sjælland (Distrikt 1-5) koordineres af
distrikterne. TREC udvalget tilbyder at kordinere stævner i
Jylland hvis der er interesse.
Cups 2017
AS taler med Lars Moss om en evt sponsor til Cuppen. Git laver
udkast til bestemmelser.
Forhindringsbeskrivelser
Nyt layout på vej. Bl.a mangler strafpoint på forsiden. Ensartet
og intuitiv grafisk opbygning skal være på plads inden indholdet
laves
TREC promovering
Små linealer til at måle koordinater? Vi kigger i netværk efter
personer der kan hjælpe med promovering. Der er allerede lavet
aftaler med klubber og enkeltpersoner
Eventuelt
Næste mødedato
Onsdag d. 17/8 kl. 17:00

Tina

Lisa

Lisa &
Finn

