Kære Rideklub.
Har I lyst til at udfordre og udvikle jeres ryttere og deres heste på deres evner til at samarbejde i terrænet og
med udfordrende forhindringer? Så er TREC noget for jer. TREC kan dyrkes som både sports disciplin og
breddeaktivitet, hvor sporten kan dyrkes fra breddeniveau til eliteniveau (TREC Sport).
TREC Sport er altså en alsidig disciplin, hvor alle ryttere og heste kan være med - lige fra rideskoleeleven,
eleven med fysiske/psykiske udfordringer, natur/hobby-rytteren til konkurrencerytteren. Alle heste kan også
være med - uanset om den kan gå høje klasser i andre discipliner, eller om det er hesten, som er på hyggetur i
det fri et par gange om ugen.
I kan selv bestemme niveauet for TREC Sport i jeres klub. Der er åbent for det meste, og selv små børn kan
ride TREC Sport. TREC kan også dyrkes hele året rundt, også i ridehuset.
Har I lyst til at høre mere om TREC Sport, kommer vi gerne og fortæller om det i netop jeres rideklub. Og
skulle I få lyst til at komme i gang og måske afholde stævne, men I ikke helt ved, hvordan I skal gribe det an,
så er vi klar til at hjælpe jer godt i gang. Vi kommer gerne ud i klubben og hjælper jer i gang med alt lige fra
infomøde og kurser til rytterne til hjælp med planlægning og afholdelse af jeres første stævne. Vi kan hjælpe
med at planlægge POR-ruten, viser jer hvordan MA'en skal måles op og dømmes, hvordan I bygger en PTVbane af det, I lige har i klubben, og med hvordan i afholder et stævne. I kan læse mere om TREC sport her:
http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/TREC.aspx
Har I lyst til at prøve kræfter med TREC sport så tøv ikke med at kontakte mig eller et af medlemmerne i
TREC-Udvalget (http://go.rideforbund.dk/udvalg.aspx?CommitteeId=U2023&q=TREC udvalget (U2023)), så
kommer vi og hjælper jer i gang.
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