
 
 

Indbydelse til FITE TREC - dommeruddannelse 
 
 
Interesseret i TREC? 
Vi er godt i gang med FITE TREC i DI regi, og glæder os til sæson 2017 

 
Vi vil rigtig gerne udbyde flere aktiviteter i Jylland så flere kan få mulighed for at ride disciplinen for 
skovtursryttere -TREC!  Derfor har vi brug for at uddanne flere der kan videregive info om TREC i deres 
nærområde…. 

 
Jylland og Fyn vi har brug for jer!! 
Hvad der måske holder dig tilbage: 

- ” Jaah, men jeg ved jo ikke så meget om TREC…..” 
- ”Dommer!!, ejj, det kan jeg ikke finde ud af, og jeg vil faktisk også hellere ride end at dømme” 

 
Du kan sagtens klare de opgaver du vil blive stillet over for som FITE TREC dommer  

 
Forudsætninger og krav: 
  Du har interesse i TREC selvom du ikke ved så meget (endnu…) 
  Du har lyst til at lære nyt (praktisk og teoretisk undervisning) 
  Du er glad for at være i naturen og indgå fællesskab med andre heste-folk 
  Du har lyst til at være med til at afholde TREC aktiviteter i dit nærområde 

Du vil modtage undervisning, instrukser og vejledning også når du skal ud til dine første dommer opgaver. 

Min. Krav er i alt 2 uddannelsesstævner i sæson 2017/2018 
************* 
FITE TREC Denmark afholder Debut og Let klasse-dommerkursus uddannelse del 1. 
Du vil blive uddannet FITE TREC dommer efter gennemført teorikursus (1 del) og efterfølgende deltagelse 
som dommer ved FITE TREC Denmarks stævner i 2017/2018 (2 del). 
Efter gennemført kursus del 1+2 er kursusdeltagere uddannet D/L-dommere (Debut klasse og Let klasse i 
henhold til DI FITE TREC reglement) 
Du kan læse mere om FITE TREC uddannelsestrin på 
http://www.fitetrec-denmark.dk/ 

 
Teori og øvelser del 1: 
DATO: 25+26 marts 
FORVENTET TIDSRUM: Lørdag og Søndag kl. 9-16 
STED: Randbølgaard, Hærvejen 48, 7183 Randbøl 
PRIS: 300kr. pr. person (dækker forplejning herunder: frokost, kaffe og kage) 
OBS! Overnatning og ekstra forplejning på kursussted, kan efter ønske arrangeres 
MAX ANTAL KURSISTER: 15 
TILMELDING VIA SPORTI: 23 januar-10 marts 
Spørgsmål vedr. uddannelsen: info@fitetrec-denmark.dk 
Tilmelding via: sporti.dk 
Tilmelding er bindende og deltagergebyr refunderes ikke med mindre arrangementet aflyses af 
kursusholder. 
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