Klubmøde i Vissenbjerg - 21. marts 2015

Dansk Islandshesteforening udbyder fra i år en ny aktivitet for naturryttere
Der er - under Fælleskomiteen - lavet en arbejdsgruppe bestående af frivillige og af disse er
der nedsat et udvalg, som - sammen med øvrige i arbejdsgruppen - er gået i gang med de
første opgaver for at få det hele op at stå i løbet af året. Vi kan sagtens bruge flere frivillige
ildsjæle - og tager med kyshånd imod de ryttere og/eller dommere, som allerede har været
i gang med TREC i den form, det allerede eksisterer. Interesserede kan henvende sig til FITE
TREC udvalgets formand: Helene Saltoft - gerne på mail: helenesaltoft@yahoo.dk
Da vi kun er i opstartsfasen er dette kun en orientering - spørgsmål må vente til længere
henne i forløbet, men indtil videre kan vi oplyse følgende:
- De første fra arbejdsgruppen, starter med dommeruddannelse i april måned.
- Vi støtter os til det svenske FITE hold og vi har planlagt ture til Sverige for at få større
kendskab til TREC på FITE plan.
- Vi er i gang med at få oversat reglementet og passet det til efter de danske regler. Så snart
det arbejde er afsluttet, bliver reglement mv. lagt på nettet.
- Vi er i den spæde opstart med at finde ud af økonomien omkring stævnegebyr samt en
licens for alle ryttere, der ønsker at ride TREC uanset hesterace
- Der bliver udbudt TREC på aktivitetsugen
- Vi vil i nærmeste fremtid gerne komme ud til klubberne for at igangsætte TREC gennem
orientering og give mulighed for, at de deltagende medlemmer kan prøve forhindringerne,
eneste krav er at transportudgifterne/overnatning hvis nødvendigt dækkes.
- Arbejdet, som nu er gået i gang skal føre til det første danske FITE-stævne i september

Vi har bedt om at få en fane under DI's hjemmeside, hvor det er meningen, alle
informationer vil blive sat ind. Indtil vi er klar til det, kan I læse mere på f.eks. disse
hjemmesider:
FITE - internation organisation, hvor DI er medlem: http://www.fite-net.org/ (fransk og
engelsk)
Vores svenske søsterorganisation: http://trecsverige.se/

