
 

 

                                                                                     

                                                                   Sportsudvalg trial 
 

 

Danmarks Motor Union 

Brøndby Stadion 20. 

DK-2605 Brøndby 

Trial arrangør møde Horsens Lørdag d. 7/11 2015 kl: 10.00 

 

Deltagere: Hans Andersen FMS/SU trial – Michael Andersen Hjms - Kjeld Jensen RTS - Søren Overby MTS – 

Ricco Krogh KMCK - Anita Silkjær EDK/SK oft. - Johnny Guldhammer SK Oft. - Hans Jørn Beck SK Oft.   

Resume, der var ingen referent til stede.   

Dagsorden: 

1: Orientering fra Sportsudvalget om reglementet for 2016  

2: Løbskalender.  Husk at have mandat fra jeres bestyrelse så vi kan få sat en kalender op.   

3: Diskussion om klubbernes udfordringer, kan vi lære noget af hinanden.   

4: Orientering om Talent og Elite arbejdet v. Henrik Arvad.  

5. Eventuelt.  

   

1: SU orienterede omkring de få ændringer der er besluttet for reglementet i 2016, der er primært tale 

om få præciseringer (se vedhæftede reglement) af egentlige ændringer er følgende besluttet,   

4.4 Markering af sektion 
Ved ”port” forstås altid 2 pile i samme farve der peger mod hinanden.  

Vi har i år flere gange haft misforståelser diskussioner, og er blevet udfordret på ”hvor peger pilen hen”.  

Med denne regel er det lettere for alle at forstå.   

5,7 Fejlkørsel  
 

D Når motorcyklens styr berører jorden. 
Er fjernet kan være meget vanskelig at bedømme, i VM er den også fjernet  
 
G når motorcyklen krydser sit eget spor med begge hjul. Undtaget ved baglænsrykning 

Vi undgår diskussion om nogen har krydset sit spor ved at bakke.   

! når forhjulsakslen forlader sektionen via sektion-begynd-skiltene. 
Hvis en port (egen farve) gennemkøres i forkert retning 
Når passageren foretager jordberøring. 

Vi fjerner noget der er irrelevant. Og da vi nu kører porte har vi en klar ”linie” hvor man ikke må køre forkert 

igennem 

5.11Toiletter  
Der skal til DM afdelinger være adgang til minimum 1 toilet 

Vi bliver nød til at højne standarden, af hensyn til Lodejere, tilskuere og kørere.  



 

 

                                                                                     

                                                                   Sportsudvalg trial 
 

 

Danmarks Motor Union 

Brøndby Stadion 20. 

DK-2605 Brøndby 

3.1 Særligt gældende 
Classic Trim kørere: 

Klasserne er koblet sammen med den ordinære Classic klasse. Deltagere i Classic Trim, skal køre 
udelukkende mellem båndene i sektionerne.   
Ved pointsammenlægning vil deltagere i Classic Trim altid tælle efter de alm. Classic kørere, således at 
bedste Classic Trim kører kommer efter den dårligste placerede kører i den ordinære Classic klasse. 
Ud over ovenstående er de alm. regler for Classic kørere gældende for Classic Trim kørere. 

Man har jo i nogen år ”prioriteret” classic-klassen, blandt andet ved at præmiere trim klassen (der er ingen 

præmiering i B trim og +40 trim). Målet var at få flere med, det har dog ikke haft nogen effekt, hvorfor 

Classic trim igen sidestilles med andre trim klasser     

12,1 Startgebyr 
Det maksimale Startgebyr for alle trials fastsættes af sportsudvalget én gang om året og offentliggøres i 
Motorbladet.  
Startgebyret fastsættes af Sportsudvalget, og fremgår at løbskalenderen.  
Motionsklassen betaler halvt startgebyr. 
Klubberne kan afvige fra dette gebyr, i givet fald skal et ændret gebyr fremgå af løbskalenderen senest 8 
uger før stævnet  
Der kan hvor forholdene kræver det aftales højere startgebyr, dette aftales med Sportsudvalget.  

Ikke en ændring, men en omskrivning der gør det mere tydeligt for klubberne at hvis der er forhold der gør 

at det normale tilmeldingsgebyr ikke slår til, f.eks på grund af toiletleje, leje af terræn, løn til bedømmere, 

så kan klubberne frit sætte tilmelding gebyret.  

13 Danmarksmesterskab  
 

DM afvikles hvert år som et DMU specialforbundsmesterskab for solomotorcykler i hhv. klasse: 
 

 A/Elite 

 DM B 

 DM +40 

 DM Classic  

 DM Kadet (til og med det år køreren fylder 16år). 

 DM Junior (fra det fyldte 16 år til og med det år køreren fylder 23 år). 

 DM Piger (alle årgange). 
 

Der var fra klubbernes side et ønske om at lade B klassen få DM status igen, da man i klubberne føler det er 

vigtigt at de markedsføringsmuligheder der er i et DM, både for den enkelte kører men også for klubberne 

og trialsporten.    
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2: Følgende foreløbige løbskalender er vedtaget,  

28/2 – Vintertrial - KMCK - DM1 

Marts - Enduro klub DK Trial - DM2  

10/4 - Øster Hornum – RTS - DM3 

17/4 - Thy Classic - RTS 

1/5 - Skov Trial - FMS - DM4  

7-8/5 - Fionia Classic - FMS   

3/7 - Langesø Trial - FMS - DM5 

9-10/7 - Hårup Classic / Junior DM  

27-28/8 - DM Roulund – RTS - DM 6 (søndag)  

4/9 - Jørgen Nielsen Trial - FMS  

9/10 - Vendsyssel trial  

6/11 - Søndersø Classic 

 

Det er beklageligt at 3 traditionsrige trial ikke er på kalenderen, Hårup Trial, Tandskov Trial og Tebbestrup 

trial.  Men dette er jo desværre en tydelig og mærkbar effekt af, hvad der sker når klubbens medlemmer 

ikke engagerer sig i klubben.  

 

Vi forventer at den endelige kalender kan udgives omkring 1/12  

 

 

3: Der var en konstruktiv debat omkring dette emne alle klubber har jo større eller mindre udfordringer.   

Men det er et gennemgående træk at sporten lider mangel på frivillige ledere, mange vi hjælpe, meget få 

vil tage ansvar, og der er tydelige tegn på at de ”gamle” der har været med i mange år er ved at være slidt, 

denne udvikling kan indenfor få år være livstruende for sporten, så klubberne vigtigste prioritet er at sørge 

for at tiltrække folk til at tage ansvar.  

 

4: Henrik Arvad informerede kort om hans virke i løbet af året, der kunne ikke oplyses ret meget om det 

kommende år, da det årlige talent og elite møde på dette tidspunkt ikke havde været afholdt.  Dog ser det 

ud til at man til næste år vil have to nye ”Upcoming Stars” på holdet. 

 

 5: Eventuelt.  

Ingenting  

  

Mødet sluttede kl. 14.30  

 

Hans Jørn Beck 


