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Referat fra trial arrangørmøde 
 
Mødedato: 6/11 2016  
Til stede:  Hans Jørn Beck (SU/FMS), Kjeld Jensen (RTS), Søren Overby (MTS), Michael Andersen 
(Hjms.), Ricco Krog og Dann Madsen (KMCK).    
Ikke til stede:  EDK og HDMK.   
Referent:   Hans Jørn Beck   

__________________________________________________________________ 

  

   

   

1. Velkomst:  Mødet startede kl. 10.00 med velkomst af Hans Jørn Beck.    
 
 

 

2. Orientering fra SU.   Hans Jørn Beck forklarede om baggrunden for, at han igen er 
tilbage på formandsposten (er tidligere informeret ud). Og at situationen lige nu er 
den, at Hans Andersen er alvorligt syg, og Dan Jørgensen er alvorligt ophængt med 
arbejde.  
Der blev spurgt ind til, om man har informeret nok omkring arbejdet, og at der ind 
imellem går rygter om ”at HJB alligevel bestemmer det”. HJB svarede at det jo også 
er korrekt, når der ikke kommer andre på banen, men gør samtidig også 
opmærksom på at HJB er til stede ved alle trials og mener at have meget godt føling 
med sporten i alle aspekter. 
HJB konstaterer også, at man har opgivet at ”tvinge” folk til at deltage. Kommer der 
en dag en med en reel interesse, skal vedkommende nok komme frem.     
Der blev stille forslag om at SU minder klubberne om, at komme med input til evt. 
reglement eller andet i god tid før Arrangørmødet, således at klubberne også kan nå 
at få input fra medlemmerne.    
    
 

 

3. Løbskalender.  SU har valgt en ny strategi. Man har tidligere tilstræbt at have en 
kalender for det kommende år klar ved arrangørmødet i starten af november, men 
set i lyset af en øget deltagelse i internationale trial, har man i år valgt først at sætte 
datoerne når de internationale og svenske kalendere er klar. Dette bliver sikkert 
senere i november. Det betyder dog ikke at man kan garantere, at der ikke vil være 
datoer der kolliderer, da nogle trials er vanskelige at flytte på grund af tilladelser fra 
lodsejere.  
Men arrangementer der vil indgå i kalenderen er     
FORELØBIG DER KAN KOMMER ÆNDRINGER / TILFØJELSER  
 
HJMS                      Vinter trial DM       Februar eller Marts.  
HDMK                    Aunsbjerg Classic     Marts 
RTS                         Øster Hornum DM  2/4      
RTS                         Thys Classic              23/4  
KMCK                     Kolding trial DM        Maj  
FMS                        Fionia Classic             Maj 
FMS                       Skov trial      DM        Maj/Juni  
MTS                       Tandskov DM            18/6  
MTS                       Hårup Classic             8/7 
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RTS                         Rolund Trial DM       August  
FMS                       Jørgen Nielsen          September  
Hjms                      Vendsyssel                 Oktober  
 
Udover ovenstående vil følgende arrangementer blive sat på kalenderen.  Når 
ovenstående er klar   
EDK Trial sjælland  
Hårup MTS og Langesø FMS er budt ind som steder til DMU træninger.   
Ungdoms/pige DM bliver et samarbejde mellem KMCK og FMS og vil blive afholdt i 
Kolding.   
Udover dette er flere klubber interesserede i at lave ”superlørdage” landsdækkende 
træningsdag.   
Der vil i øvrigt blive afholdt DMU Raceday. Som vil være en fælles landsdækkende 
åbent hus som alle grene og klubber opfordres til at bakke op om.   

 
4. Orientering om reglementsændringer. HJB redegjorde for ændringerne i 

reglementet, hvilket dog ikke bød på store ændringer, bortset fra en debat omkring 
deltagergebyret, hvor man blev enige om at Elite, A. A trim, B. B trim.  +40.            
+40 Trim. Classic. Classic trim, stiger til 250 kr. deltagergebyret for Motion og C bliver 
125 kr. (til Classic trial er det op til klubberne selv) 
Klubberne han brug for en bedre økonomi for at sikre en fortsat god kvalitet af 
stævnerne, blandt andet har det vist sig stort set umuligt for klubberne i tilstrækkelig 
grad at motivere sine kørere til at hjælpe med at finde bedømmere. Den øgede 
økonomi kan f.eks. bruges til at betale en mindre beløb eller kørepenge til 
bedømmerne.     
Reglementet vil blive offentliggjort når det er konfirmeret i SK     
    

 

5. Diskussion om klubbernes udfordringer:  Her fulgte en lang og konstruktiv 
diskussion med input fra alle, uden at der kom noget egentligt nyt frem.   
 

 

6. Orientering om Talent og Elite arbejdet v Henrik Arvad.  HA orienterede om årets 
arbejde med Mikkel Brade og Morten Andersen og de to ”boblere” William 
Thuemann og Carl Gammelmark.  der er endnu ikke lagt faste planer for 2017.  
Man vil i fremtiden informere løbende om arbejdet i TE, bl.a. via Facebook, hvilket 
vil ske i samarbejde med Camilla Friberg.      
    

 

7. Mødet afsluttedes kl 14.30   
 

 

 


