Referat

TREC udvalgsmøde
Dato 28-9-2015
Kl 18.00 Musholm Konference Center Korsør

Deltagere: Tina Foldager(TF), Birgitte Kronborg(BK), Finn Märcher (FM), Lisa Kjær (LK) og Dorte Nørskov (DN)
Afbud:

Dagsorden:
















Orientering om status DRF - DI – DIF- FITE
fordeling af opgaver, terminer for opgavers udførelse
Udvalgets økonomi
Udarbejde kommissorium
Reglement
Reglement/ versus Breddereglement
Plan for PTV
Stævneprogram / regnearksløsning
Stævne koordinering
POR - kurser i orientering- Kortmateriale til ruter, markeringsmateriale
TREC Kurser
Uddannelse af ryttere (international træner)
Officials uddannelser, prioritering af dommere i 2015
Næste mødedato
Evt.

Emne/Punkt
Orientering om status DRF DI – DIF og TREC FITE
fordeling af opgaver,
terminer for opgavers
udførelse
Udvalgets økonomi
Udarbejde kommissorium
Reglement
Reglement/ versus
Breddereglement
Plan for PTV
Stævneprogram /
regnearksløsning
Stævne koordinering

Tekst
TF informerer om sin deltagelse i TREC FITEs general forsamling. DRF og DIF
har haft møde vedr. samarbejde med DI vedr. TREC FITE medlemsskabet.
1.prioritet er Reglementet der skal være klar til udgivelse d. 1-1-16.
PTV skal rettes igennem, der skal niveau inddeles, så det også passer til TREC
Bredde
DN informere om udvalgets økonomi.
Økonomi for kursus i november ser BK på.
Der udarbejdes et kommissorium for udvalget. DN laver rettelser dertil..
Reglement gennemgås
Forslag til Layout af DN.
Der er lavet rettelser i Breddereglementet, da det ikke matcher propositioner og
kvalifikationskravene til Landsfinalerne.
Udsættes til næste gang
LK ser på regneark der kan bruges til Breddestævner, det skal være enkelt og
let genkendeligt.
TF ser på stævneprogram og resultatliste, der kan bruges til TREC sport og
evt. TREC Bredde.
Der vil være en fælles oversigt over TREC stævner på forbundets hjemmeside,

dette skal både fremgå under breddeaktiviteter (TREC) og under sport (TREC),
det skal være et skema over hvilken/hvile TREC niveaus det er på og klubbens
hjemmeside og hvilket distrikt det er i.
POR - kurser i orienteringKortmateriale til ruter,
markeringsmateriale
TREC Kurser/ vidensdeling
med klubber og ryttere
Uddannelse af ryttere
(international træner)
Officials uddannelser,
prioritering af dommere i
2015
Næste mødedato
Evt.

Udsættes til næste gang
Udsættes til næste gang
Udsættes til næste gang
BK er i kontakt til Padborg Rideklub om afholdelse af dommerkursus weekend,
med Ingrid Helms ND som underviser. Kurset bliver den 6-7. november.
Kurset kommer DRF GO og er forbeholdt dommere der har erfaring.
Mandag den 19. oktober 2015 Musholm Korsør kl. 18
Der er blevet besluttet, for at undgå for mange misforståelser, at fremover
bliver TREC benævnt som TREC Bredde når det hører til Breddereglementet
(dvs. kvalifikation og deltagelse i Landsfinaler hører til her) TREC sport er
disciplinen TREC og hører hjemme under Sportsdelen og har eget Reglement.
Men klubber kan sagtens have både bredde og sportsklasser til ét stævne.

Referent: Dorte Nørskov
Referat godkendt af udvalget den 19. okt. 2015
Næste møde: 19. okt. 2015

