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Utbildningsträd i TREC

Utbildningar i TREC
Domarutbildningar

Dessa utbildningar kan endast arrangeras av TREC Sverige.

Steg 1 - Utbildning till lokal domare för Debut- och Lättklass

Kursen omfattar 2 dagar med blandat teori och praktik. Utöver kursdagarna ska deltagarna döma en officiell tävling, med både Debut- och
Lättklass, tillsammans med en av TREC Sverige utsedd mentor.

Steg 2 - Utbildning till regional domare för C-klass

Krav på förkunskaper: utbildad arrangör för Debut- och Lättklass samt utbildad lokaldomare som utöver sin utbildningstävling har dömt minst
två officiella tävlingar med Lättklass. Kursen omfattar 2 dagar med blandat teori och praktik. Utöver kursdagarna ska deltagarna döma en
officiell tävling, med C-klass, tillsammans med en av TREC Sverige utsedd mentor.

Steg 3 - Utbildning till nationell domare för A/B-klass

Krav på förkunskaper: utbildad arrangör för C-klass samt utbildad regionaldomare som utöver sin utbildningstävling dömt minst två officiella
tävlingar med C-klass. Kursen omfattar 2 dagar med blandat teori och praktik. Utöver kursdagarna ska deltagarna döma en officiell tävling, med
A- eller B-klass, tillsammans med en av TREC Sverige utsedd mentor.

Arrangörsutbildningar

Dessa utbildningar kan endast arrangeras av TREC Sverige.

Steg 1 - Debut- och Lättklass

Kursen ger en grundlig genomgång i TREC-ridning, historik, de tre olika tävlingsfaserna, banläggning, uppbyggnad av PTV-uppgifter samt hur en
tävling på Debut- och Lättklassnivå arrangeras. Kursen omfattar två dagar varav halva dag två är sekretariatsutbildning (se steg 1
sekretariatsutbildning), vilken är en obligatorisk delkurs. Utöver kursdagarna ska deltagaren planera och genomföra en officiell TREC-tävling
med Debut- och Lättklass. Det går bra att planera en tävling tillsammans med några andra deltagare. Kursen går utmärkt att genomföra på
distans. Deltagaren ska också sitta med i sekretariatet på en annan officiell tävling, dvs. inte den som deltagaren själv arrangerar.
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Steg 2 - C-klass

Kursen är en fortsättning på steg 1 och behandlar bla skillnaden från Lättklass till C-klass, hur de olika faserna förbereds på C-nivå samt hur en
regionall tävling arrangeras. Kursen omfattar två dagar. För att få gå steg 2 ska deltagaren vara utbildad arrangör för Debut- och Lättklass. Det
går bra att gå kursen i två steg om man inte vill göra allt på en gång. POR utgör en av delarna och PTV/MA den andra. Vilken del som deltagaren
börja med spelar ingen roll. Deltagaren ska planera banor inför en tävling på C-nivå för att bli godkänd. Tävlingen ska innefatta C-klass samt
Lätt- och/eller Debutklass. Kursen kan läsas på distans.

Steg 3 - A- och B-klass

Kursen är en fortsättning på steg 2 och behandlar skillnaden från C-klass till A/B-klass, hur de olika faserna förbereds på A/B-nivå samt hur en
nationell/internationell tävling arrangeras. Kursen omfattar två dagar. För att få gå steg 3 ska deltagaren vara utbildad arrangör för C-klass. Det
går bra att gå kursen i två steg om man inte vill göra allt på en gång. POR utgör en av delarna och PTV/MA den andra. Vilken del som deltagaren
börja med spelar ingen roll. Deltagaren ska planera banor inför en tävling på A eller B-nivå för att bli godkänd. Tävlingen ska även innefatta Cklass och/eller Lättklass.

Sekretariatsutbildningar

Dessa utbildningar kan endast arrangeras av TREC-Sverige.

Steg 1 - Manuellt sekretariat

Ingår som delkurs i arrangörsutbildning steg 1, men kan även gås som fristående kurs. Kursen ger utbildning i hur sekretariatet sköts på en
TREC-tävling. Kursen omfattar en halv dags teori samt att deltagaren sitter med i sekretariatet på en officiell tävling.

Steg 2 - TREC-data

Kursen ger utbildning i programmet TREC-data. Kursen omfattar en dag. Steg 1, manuellt sekretariat måste ha genomgåtts.

Ryttarutbildningar

Kontakta TREC-Sverige för kursmaterial och mer information om du vill arrangera en ryttarutbildning. Dessa kurser kan arrangeras som
helgkurs eller med en träff i veckan. Det krävs inga förkunskaper för den som vill arrangera en kurs, men behörighetskrav finns på instruktören,
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se respektive kurs. För dig som arrangerar kurser finns även mer info på anmälningsblanketten, som ska skickas in till TREC Sverige för att
erhålla diplom. Kurserna får inte hållas utan anmälning till TREC Sverige. För instruktörer finns mer information på box.com. Där finns
kurskompendier samt planeringsförslag.

Ryttarutbildning Grundkurs för Debutklass och Lättklass

Kurserna ger en grundlig genomgång i TREC-ridning, historik och de tre olika faserna. Teori och praktik varvas. En kortare POR rids och i
Lättklass får deltagarna öva att mäta avstånd på kartan och ta ut en hastighet. MA-banan är rak och 100 meter lång. I PTV får deltagarna prova
uppgifter från alla fem grupperna. Varje kurs omfattar två dagar och kan anordnas som helgkurs eller med en träff i veckan. TREC Sverige
tillhandahåller kurskompendie samt planeringsmall. Deltagarna behöver inte ha gått kursen för Debutklass för att kunna delta i kursen för
Lättklass. Kursen kan hållas även om arrangören inte har någon erfarenhet av TREC. PTV-uppgifterna på denna kurs är enkla att bygga upp.
Behörig instruktör:
Utbildad arrangör för Debut- och Lättklass alternativt utbildad Lokaldomare.

Ryttarutbildning Fördjupningskurser för Debutklass och Lättklass

Kurserna ger en repetition och fördjupning i TREC och de tre faserna. Teori och praktik varvas. I MA-fasen är banan hästskoformad och i PTVfasen får deltagarna prova nya uppgifter från alla fem grupperna. Varje kurs omfattar två dagar och kan anordnas som helgkurs eller med en
träff i veckan. Kurskompendie är samma som på grundkursen. Deltagarna behöver inte ha gått kursen för Debutklass för att kunna delta i
kursen för Lättklass, men det är en fördel om grundkursen har genomgåtts. Då flertalet PTV-uppgifter på denna kurs inte byggs upp för en helg
bör kursen vara på en plats där en uppbyggd bana redan finns, t ex terrängbana eller TREC-bana. I Lättklassen är fördjupningskursen delad i två
kurser. Fördjupningskurs 1 har PTV-uppgifter som går att bygga upp och/eller hitta på flera ställen, medan fördjupningskurs 2 har mer fasta
uppgifter som inte går att hitta överallt t ex trappa, avsats.
Behörig instruktör:
Utbildad arrangör för Debut- och Lättklass alternativt utbildad Lokaldomare.

Ryttarutbildning Grundkurs för C-klass (Grönt Kort C)

Kursen tar upp nästa svårighetsnivå i alla tre faserna. För att delta i Grundkurs för C-klass ska deltagaren ha genomgått Grundkurs för Lättklass
eller ha motsvarande kunskaper. Från 2017 krävs det Grönt Kort C för att tävla i C-klass, vilket ryttaren får efter denna kurs. I POR övar vi nya
svårigheter i orienteringen med avstånd och svårare skala på kartan. Även enkla bäringar (kompassvinklar) vid vägens början tas upp på kursen.
MA-banan är nu 150 meter lång och på denna kurs är den rak. I PTV börjar uppgifterna grupperas i serier och innan en enskild uppgift kan det
finnas en enklare svårighet.
Behörig instruktör:
Utbildad arrangör för C-klass alternativt utbildad Regionaldomare.
Reviderad 2016-12-30

Utbildningsträd i TREC

Ryttarutbildning Fördjupningskurs för C-klass

Kursen repeterar och fördjupar kunskaperna om C-klass i alla tre faserna. Nya PTV-uppgifter testas och i POR övar vi även bäringar hela
avståndet. MA-banan är 150 meter lång och hästskoformad. Då flertalet PTV-uppgifter på denna kurs inte byggs upp för en helg bör kursen
vara på en plats där en uppbyggd bana redan finns, t ex terrängbana eller TREC-bana.
Behörig instruktör:
Utbildad arrangör för C-klass alternativt utbildad Regionaldomare.

Grönt Kort i TREC – A- och B-klass – 2 delkurser

Obligatorisk kurs för att få tävla A- och B-klass. Består av två delkurser:

del 1 POR – orienteringskurs som omfattar två kursdagar som varvar teori och praktik.
Behörig instruktör:

Utbildad arrangör för A/B-klass

Behörig instruktör:

Utbildad nationell eller internationell domare

Del 2 PTV/MA – omfattar två kursdagar med praktiska övningar och några teoritillfällen.
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