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Der var på mødet ingen dagsorden.  
 
Inge Løvig er foregangsmand i trec. Det er et nyt fænomen i Danmark. Og her er det blevet forslået, at vi skulle holde 
et stævne her i DK. Det er en bred sport for alle. Godt til elevryttere og alle ryttere for den sags skyld. Dansk 
Rideforbund vil anbefale, at vi skal afholde stævnet. Der bliver et kursus om trec en uge inden stævnet, så vi kan blive 
instrueret. Vi skal stille med 30 hjælpere, men dette er inklusiv dommere, som rideforbundet kommer med. Vi 
bestemmer selv datoen, det skal dog være i løbet af marts-maj. Det er rigtig god PR for klubben. 
 Vi blev enige om, at vi siger ja tak til tilbuddet om at arrangere trecstævne, og vi blev enige om kursus 14. eller 15. 
april og stævnet 28. eller 29. april.  
 Inge laver noget information omkring trec, som kommer med i næste nyhedsbrev. Inge vil lige prøve at spørge Dorthe 
Nørskov, om rideforbundet evt. har materiale, som kan deles ud.  
JN skal til møde på travbanen med ”hest i fokus”, her kommer der en masse andre hesteforeninger, og her vil JN 
reklamere for trec.  
 
Rikkes forslag til elevskolen: Hun undrer sig over, at undervisningen først starter kl. 17.00 om tirsdagen. Lav en dag, 
hvor børn, som gerne vil gå til ridning, kunne komme og prøve en hest, der kan også være ryttere, som fortæller om 
det at gå til ridning, og hvad der er nødvendigt at anskaffe. Nogle traditioner er gået fra f.eks. fastelavn, juleridt og 
ture i skoven. Måske vil hyggeaftener for de unge herude være en idé.  
 
Vi vil sætte mere fokus på skovridt. Og Inge vil gerne lave nogle ture. Søndag d. 18. marts. JN laver opslag om denne 
skovtur.  
 
”Hest i fokus”: Der skal nedsættes en gruppe, som vil sørge for dette. Vi har lige fået de sidste penge fra vores 
cykelsponsorløb. Forslag til aktiviteter: Trailerlæsning, højdespring, hestevognstur, heste agility, trækketure, 
voltesiering, trecbane.  
 
De skure,  som klubben lægger faciliteter til, skal i avisen, så vi kan skaffe tilskuere. JN ordner PR. 
 
Klubstævne bliver afholdt 24-25. marts. Stævneudvalg vil lave propositioner hurtigst muligt. Karina giver Hanne 
besked. 
 
Rytterlejr bliver 1.-6. juli – Der laves opslag allerede nu, så vi kan få så mange med som muligt.  
Aktivitetskalender vil blive hængt op, og Hanne kan muligvis lave en kalender til hjemmesiden? 
 
Karina laver liste med den nye bestyrelse og sender til Hanne. Derudover sender hun liste med den nye bestyrelse til 

DRF og SIS.  
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