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Kommissorium for TREC udvalget
Ifølge ”Forretningsorden for Dansk Ride Forbunds bestyrelse” udformer bestyrelsen de overordnede politiske
retningslinjer for afdelinger og udvalg. TREC udvalget er derfor nedsat for at understøtte, varetage og udvikle
den sportslige dimension af TREC sporten i Danmark.
TREC udvalget rådgiver og tager stilling til forhold af TREC relateret karakter.
Udvalget har endvidere til opgave at fremsætte forslag, implementere og kontinuerligt evaluere tiltag med
henblik på løbende ajourføring, forbedring og udvikling af TREC sporten på alle niveauer i Danmark.
Det indebærer, at TREC udvalget beskæftiger sig med:
 Højnelse af sikkerheden i TREC sporten i Danmark
 Udbrede kendskab til TREC bredt
 Uddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse af officials.
 Kvalitetsudviklingsprojekter.
 Hjemmesiden, informationsmail og profil på Facebook som kommunikations- og nyhedsformidler.
 Reglementet – kontinuerlige justeringer og udvikling.
 Stævnetilrettelæggelse og – afvikling, herunder et tæt samarbejde med de stævnearrangerende
klubber omkring kvalitetsudvikling, propositioner m.v.
 Sponsorer – udvikling af koncepter, turneringer, cups m.v.
 TREC ryttere/-heste fra basisniveau til eliteniveau.
 TREC relaterede emner og problematikker.
 Rådgivning/sparring til bestyrelsen, andre udvalg, distrikter, ryttere o.a. interessenter.
Generelt:
TREC udvalgets opgaver skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende strategi, der er
defineret i DRF’s strategi 2016, og alle udvalgsmedlemmer skal efterleve forbundets Code of Conduct.
TREC udvalget inviteres til de møder og arrangementer under Dansk Ride Forbund, som har relevant for
deres udvalgsfunktion.
Udvalgsmedlemmerne får et stævneadgangskort til nationale stævne udstedt af Dansk Ride Forbund og
modtager magasinet Ridehesten.
Udvalgsmedlemmer vælges blandt ansøgerne af et ansættelsesudvalg for en fire-årig periode, hvorefter
posten opslås. Det er muligt at genansøge om sin tidligere post. Alle udvalgsmedlemmer er medlem af en
klub under Dansk Ride Forbund.
TREC udvalget refererer til sportschefen.
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