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TREC- den nye breddeaktivitet 
- en aktivitet for alle der kan lide at færdes 
ude i naturen med sin hest. 
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Hvad er TREC? 
 

  TREC eller ”Technique De Randonneé Equestre De 
Competition” (TREC) startede i Frankrig omkring 1970, hvor 
de har en velorganiseret ride turistindustri. En måde at 
målrette erhvervsuddannelse og udvikling af professionelle 
ride guider, var at de skulle kunne gennemføre nogle 
ridemæssige krav, derved opstod begrebet TREC..  

 TREC er yderst populær i mange europæiske lande, da det er 
en spændende ride konkurrence, der har noget at tilbyde 
hver eneste hest og rytter. Denne venlige sport er en 
fantastisk måde at give tillid til både dig og din hest, og 
samtidig have det sjovt.  
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Hvad består TREC  af? 

 TREC er en test, hvor samarbejdet mellem hest og rytter 
kommer på prøve i naturen. Aktiviteten byder på ridning i et 
varieret terræn med naturlige forhindringer og passager. 
Med andre ord giver TREC rytteren de udfordringer, de 
naturligt vil møde ved ridning i naturen. Aktiviteten kan derfor 
tænkes som en test af rytterens og hestens samarbejde i 
terrænet, med stor vægt på rytterens evne til at finde vej og 
hestens lydighed og erfaring med naturlige forhindringer. 

 TREC er en udbredt disciplin i flere af vores nabolande, og 
derfor er der søgt en del inspiration i disse. I England er det 
pt. den hurtigst voksende aktivitet indenfor ridesporten. 

 . 
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Tre hovedområder i TREC 

 TREC er delt op i tre øvelser, der skal gennemføres af 
deltagerne. Først et orienteringsridt, herefter 
gangartstest og til slut forhindringsprøve 
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TREC regler 

 

 

 Der er udformet et reglement. Udover reglementet er 
der et omfattende sæt med bilag og beskrivelser til de 
forskellige prøver, herunder hvordan det skal opbygges og 
vurderes. 
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Orienteringsridt  

 

 

 Orienteringsridtet skal der rides en rute, efter 
markeringer i en bestemt hastighed, her gælder det ikke 
om at ride stærkt, men at finde en idealtid. 

 Idet TREC indtil nu er lavet på breddeniveau, dvs. så alle 
kan være med, et det muligt at blive trukket med, hvis 
man er utryg.  

 

 
På højere plan rides 
der med kort og 
kompas 
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Anden opgavedel består af en gangartstest, hvor hesten 
grundridning og lydighed vises.  

Her opnår man flest point, hvis man kan vise en langsom 
kontrolleret galop (trav eller tölt er også en mulighed) og en 
energisk fremadsøgende skridt på tilbagevejen. Det gælder 
om at holde hesten i et jævnt tempo ”uden slinger i valsen”. 

Det foregår på en 100 meter lang skovvej el. lign. 

 

Gangartsprøve 
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 Den sidste prøve er et terrænridt med små 
overkommelige, naturlige forhindringer.  

 Forhindringerne er noget du som rytter kan møde i 
naturen.  

 Forhindringerne kan eks. være: portaler, gangbroer, 
låger, op og ned af bakke, små naturlige spring.  

Forhindringsprøve 
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 Der findes 25 forskellige forhindringer i bilag til TREC. Der 
vil komme flere med tiden. 

 Man kan vælge nogle opgaver fra man ikke mener at 
kunne bestride. Det vigtigste er at alle får en god 
oplevelse. Hver enkelt øvelse bliver vurderet af en 
dommer 

Forhindringeprøve 
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 Flere af forhindringerne foregår til fods, hvor du skal lede 
hesten. 

 Alle forhindringer er hvad du som rytter kan møde af 
udfordringer i naturen. 

 

Forhindringsprøve 
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 Bedømmelse til gangartsprøve: 

Hvordan gør man? 
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 Eksempel på bedømmelse til forhindrings prøve 

Hvordan kan gør man? 
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Hvad giver TREC? 

Findes på : www.rideforbund.dk 
 klub og bredde se under  
breddeaktiviteter 

 Aktiviteterne stiller ikke krav til hestens kvalitet, men samspillet 
mellem hest og rytter. Hvorfor alle typer at heste kan 
konkurrere på lige vilkår mod hinanden.   

   

 TREC er en aktivitet der henvender sig til ALLE ryttere, der 
ynder at ride en tur i skoven, hygge sig med rytterkammerater 
og udvikle et godt samarbejde med sin hest. Yderligere er 
både træning til TREC og TREC arrangementer noget alle kan 
deltage i og det muligt at følges ad med familien, der cykler 
eller går sammen med hest og rytter.  

 

http://www.ridefforbund.dk/
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 TREC er oplagt til alle ryttere der på en sikker og 
hensigtsmæssig adfærd kan færdes i naturen.  

 På hesteryg har man en enestående måde at komme helt 
tæt på dyre- plante liv uden at skade det 

 Men det er overordentligt vigtigt at rytterne har styr på 
deres heste og ved hvordan og hvor man må færdes til 
hest 

 Dette er en af de helt store formål med TREC. Idet der er 
regler der skal overholdes, rytter skal kunne kontrollere 
hesten så farlige og utrygge hændelser undgås.  

 Politisk set mht. adgang til naturen viser vi omverdenen at, 
vi gør noget for at vore ryttere udviser hensynsfuld 
opførsel i naturen 

Hvad giver TREC? 
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 Til TREC ligges der vægt på samarbejdet mellem hest og 
rytter kommer på prøve i naturen.   

 Opdeles i tre dele. 

 Orienteringsridt 

 Gangartsprøve 

 forhindringsprøve 

 TREC er ganske ukendt i Danmark, derfor vil der i løbet af 
i år blive afholdt nogle kurser og pilotstævner i TREC 
forskellige steder i landet.  

Summasu mmarum er TREC: 
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 Distrikt 11/13 Skive Rideklub (SKRK)  
Kursus: den. 15.april 2012  
Stævne: den. 5. maj 2012  
 

 Distrikt 2 Nordøstsjællands Rideklub (NØR) Helsingør  
kursus: den. 20. maj 2012  
Stævne: den. 28. maj 2012  
 
Distrikt12 Djurslands Rideklub (DRK ) Grenå  
Kursus: den. 5. juni 2012  
Stævne: den. 10. juni 2012 
Der vil efter sommerferien blive afholdt flere kurser og 
stævner. Dette bliver på Sjælland og Sønderjylland. 
Datoer for disse er endnu ikke klar. 

TREC kurser og pilotstævner 
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 Der findes et utal af videoklip på you tube om TREC. 
denne er meget sød: 
http://www.youtube.com/watch?v=QCOuFGL1M4I 

 

TREC  

 TREC uddanner 
ryttere til at ride i 
naturen 

http://www.youtube.com/watch?v=QCOuFGL1M4I
http://www.youtube.com/watch?v=QCOuFGL1M4I
http://www.youtube.com/watch?v=QCOuFGL1M4I
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Spørgsmål?? 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Udviklingskonsulent hos Dansk Ride Forbund :  
Dorte Nørskov mail: dor@rideforbund.dk 
 
Ps: Jeg er meget ked af ikke at kunne og komme i dag, men 
holder det første TREC kursus i Skive i dag. 

mailto:dor@rideforbund.dk
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