TREC udvalgsmøde
7. maj 2020 kl. 19:00
Onlinemøde på Teams
(nødplan: 42 11 42 11 – tryk 31700345)
Til stede: Tina Foldager (TKF)
Birgitte Kronborg (BBK)
Helle Vistisen (HEV)
Finn Märcher (FIM)

Fra administrationen: Karoline Kjemtrup (KAK)

Ikke til stede: Anne Silfwander (ASI)
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Dansk Ride Forbund – TREC-udvalgsmøde d. 7. maj 2020
Ansvarlig for
Det videre forløb

1. Administration
1.1. Godkendelse eller ændringer til dagsordenen
OK
1.2. Referat fra udvalgsmøde d. 02.04.2020
Finn (gen?) sender til Karoline for offentliggørelse.

Karoline

1.3. Nyt fra administrationen
− Adm. gennemfører p.t. en taskforce, hvor de kontakter alle rideklubber mht. mulighed for at
søge kompensation fra DIF og andre hjælpepakker.
Initiativet er taget godt i mod af klubberne.
Karoline har benyttet situationen til at tale bla. TREC med klubberne.
− #aktivesammenhverforsig T-shirt kampagne med Trolle gør det muligt for klubber med
− elevskoler at søge støtte til disse gennem distriktet.
− Forsamlingsforbuddet er ændret mht. rideklubber. Det er nu ændret fra ”10 personer på
matriklen” til ”10 person pr. aktivitet”.
− Rideskolerne er startet igen med undervisning under specifikke krav.
− Alle informationer kan findes under ”Nyheder” på rideforbund.dk.
− DRF har udsendt informationsbrev til TD’ere (alle officials).
−
1.4. Økonomi – behandles på senere møde

2. Stævner
2.1. Administrationens forventning til stævneopstart efter Corona
2.1.1. Hvis stævneopstart 11/05, hvilke retningslinjer forventer man skal være gældende
for officials jf. Corona smitterisiko?
− Beslutningerne foretages afhængig af ny kommende udmeldinger fra DIF.
− DRF kæmper for at få åbnet mere for ridesporten udendørs, men DIF skærer alle
idrætsgrene over én kam.
− DRF følger Sundhedsstyrelsens udmeldinger mht. antal og forsamlinger.
Alle

2.2. Træning og lign. før stævneopstart
2.2.1. Ugens mailkorrespondance
2.3. Stævner og Cup i en forkortet sæson
− Hvordan afvikler vi finaler i PTVinter Cup? Ved et almindeligt allerede planlagt stævne.
− Hvordan får vi klubberne til at arrangerer stævner i den korte sæson?
− Forkortet sæson gør Sommer Cup vanskelig at afvikle i år. Derfor bør vi måske nok tænke
kreativt, mht. hvad vi/klubberne kan tilbyde i stedet?
− Idé-katalog:Vi lægger alle hovederne i blød! Gerne gøre TREC let og sjovt!
− Hvad gør vi med DRF-mesterskabet? Venter og ser, hvad der åbnes for i samfundet.

Karoline

2.4. PTV forhindringsbeskrivelser og bedømmelsesark – er vi klar til offentliggørelse?
− Skal læses og kommenteres og sendes til Tina senest lørdag, den 9.maj kl. 20.00.
Dokumenterne offentliggøres, kort efter.
− TREC overdommere og TD’ere skal have et sæt med alle forhindringsbeskrivelser og
bedømmelsesark lamineret.
2.5. Stævnesystem – status på udvikling
Udviklingen har været på pause pga. Corona Covid19 situationen.
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3. Strategiplan – udvikling
Karoline

Karoline

3.1. Fordeling af arbejdsopgaver ifm. udvikling af inspirationsmateriale
Niveau 1. Hvad er TREC? Helles oplæg til folder
Niveau 2. Min første stævnestart (rytter). Karoline laver et oplæg.
Niveau 2. Vores første stævnearrangement (rideklub). Karoline laver et oplæg.
3.2. Udarbejdelse af ”skelet” til stævnemanual og fordeling af arbejdsopgaver
Erfaringen siger, at det kan betale sig at starte med at planlægge POR ruter i meget god tid, og
så vente med MA og PTV.
Udvalgsmedlemmer og vores TREC ambassadører kan hjælpe klubberne ved deres første
stævne.
Inden næste fysiske møde tager vi alle den kreative hat på og gør os overvejelser med
Karolines tre strategipapirer.
4. Kommunikation
4.1. Kontakt til omverdenen – vi er her stadig og glæder os til at komme i gang
Karoline laver et oplæg til en tekst til FB og sender denne til kommentering i udvalget.

Helle /
Karoline

4.2. Gennemgang af oplæg til informationsfolder
Vi diskuterede om formatet skal være et postkort eller en M65 folder? Skal der QR-code på?
Karoline og Helle arbejder sammen om muligheden for at ændre folderen til et postkort.
5. Eventuelt

Karoline

6. Næste møde dato og ”sted”
Teams den 11. juni, kl. 17.30.
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