
  

Møde i SU Trial – 18.06.2012  

Tilstede: Thomas Ertmann, Jan Jørgensen, Michael Pedersen, Leif Nielsen.  

Bedømmer instruktions video. Vi har længe talt om at dette kunne være lækkert 
for klubberne at have. Jeg mener at det er noget som vi fra SU Trial kunne lave til dem, og 
så evt. have på Youtube eller lign, som de kan sende rundt til bedømmerne inden løb. Sat 

til hjørne til næste reglements år. Vi syntes at det er en god ide, men der er pt. nogle 

arbejdsopgaver der presser sig mere på end ovenstående. Det vil dog være en 

"lækker" ting at give klubberne til sæsonstart 2013. Vi tager denne op igen til 

september, til næste SU møde  

Lodsejer præsentations video. Ligeledes noget vi har talt om før, men som blev 
lagt hen til senere. Her er der tale om en video som klubberne kan tage med ud til lodsejer 
- enten før løb eller som led i at finde nye træningsområder. Thomas tager fat i Åge 

Schmidt, og hører om det ikke er noget han vil stå for. Gerne med noget video der 

allerede er lavet, således at arbejdsindsatsen holdes på et minimum.  

Official setup. Her har Leif været i gang, men det er ikke helt det som DMU leder efter. 
Der er mere tale om de Officielle Officials som skal være tilstede under et løb. Her tales 
om miljø, maskine inspektion, dommere mm. Thomas laver oplæg, og sender rundt til 

gennemlæsning. Dette vil indeholde de roller der skal bestrides, samt en beskrivelse 

af disse. Derefter bliver dette sendt videre til reglementsudvalget.  

Overtage listeføring, DM point m.m. HJB har ytret ønske om at komme af med 
listeføringen på trialsport.dk. VI skal have talt om hvordan vi kan håndtere denne opgave. 
Vi vil prøve at spørge HJB om dette ikke kan fortsætte med at være en opgave der 

ligge uden for SU. Dog har Leif sagt at han vil påtage sig rollen – dog med forbehold 

af at vi kan flytte motorbladet til en anden.  

Forberede evt. reglement ændringer til næste år. (anmeldelses gebyr) 
Der er en del vi skal have tale om vedr. reglements ændringer. Jeg anbefaler dog at vi 
nedsætter et udvalg der kan kigge på at lave de ændringer der skal til, for at få rette mere 
ind efter internationalt reglement.  

Vi skal dog have talt om Classic og Classic Elite sporet - hvad gør vi, og skal de 
nedlægges? Der ud over er der reglen om tilbagekørsel, den nye DM klasse og tid i 
sektionerne. Og så... skal vi ikke lade løbstilmeldingen stige 25 kr? Vi lader løbstilmeldningen 

stige med 25 kr. Vi mødes i SU Trial inden november, for at lave det nye reglement – sammen. Vi sløjfer ikke 

Classic Elite – men holder MEGET øje med den over den næste tid. Der var opbagning til at der skal indføres tid 

næste år, samtidig med at "tilbagekørsel" kan sløjfes.  

Forberede Budget til næste år. Vi skal have talt budget for 2013. Der er sket en 
del ændringer i 2012 - herunder at DMU har oprettet en Elite gruppe/udvalg. Det er dette 
udvalg der varetager budgetterne mm for Eliten - også for Trial. Derfor er denne del tager 
væk fra SU Trial. Vi er stadig dem der skal anbefale landstræner og evt. hjælpe til med det 
praktiske omkring landsholdet - endnu. Der blev informeret om det nye budget for 

2013, og hvordan det skal opbygges. Vi skal i tænketank om hvad vi gerne vil 



benytte pengene til/have støtte penge til. Budgettet skal laves på næste møde – 

September 2012.  

Udarbejder banesikkerheds reglement. Der skal udarbejdet et bane sikkerhed 
reglement. Dette er et krav fra politiet, for at vi stadig kan afholde løb. Jan vil gerne kigge 

på denne opgave, og vil komme med et udkast. Der kan tages udgangspunkt i Enduro 

reglementet. (efterfølgende har Thomas fundet ud af at Enduro IKKE har noget 

reglement). Der kan tages kontakt med HJB, som vil kunne informere om nogle af de 

ting et sådant reglement. Jan rundsender et forslag via mail, som så ligge klar til 

afsluttende redigering på mødet i september.  

Nye SU medlemmer. !! ?? Styrkelse af SU hen imod mulig selvstændig 
SK. Det "lugter" lidt af at DMU måske splitter SK Offtrack (vores kommission, hvor vi 
sidder med Enduro, Supermoto og Freestyle), op i selvstændige kommissioner. Dette er 
naturligvis en god nyhed, som betyder at vi får endnu mere at sige i forhold til DMU. Med 
det kræver også at vi nok skal have lidt flere "hænder", og at der bliver mere administrativt 
arbejde. Der blev informeret om de tanker der i øjeblikket er fra DMU’s side, om at 

lave 2 nye SK (Trial og Enduro). Dette er endnu kun på tegnebrættet. Desuden blev 

det diskuteret hvad der kunne gøres for at få flere til at interesserer sig for DMU 

arbejdet. Det blev aftalt at det er SU Trial’s opgaver (alle medlemmer af bestyrelsen) 

at skulle informerer om SU Trial og DMU’s arbejde for sporten – således at klubberne 

(og medlemmerne) for en forståelse af DMU’s arbejde – og hvad det er muligt at få 

DMU til)  

Arrangør konference. Formanden forslår at der i november hvert år bliver afholdte 
arrangør konference. Denne skal gøre at klubberne kommer til at forstå hvad der kræves 
når de afholder løb, sætter dem ind i reglementet og fastlægger næste års løbs kalender. 
Mit forslag er også at deltager klubben ikke i konferencen - så er der ikke nogen løb. Dette 

blev enstemmigt vedtaget.  

www.dmusport.dk nyheder. Vi skal have besluttet hvad vi gør med 
DMUSPORT.dk og nyheder. jeg får simpelthen ikke lagt nogen derop grundet tidspres, så 
vi skal have fundet en ordning. Vi tager tekst fra Rebild Trialsport. Dette bliver en 

opgave for Thomas Ertmann der allerede er redaktør på Rebild TrialSport. Strategien 

for informationer på dmusport, vil fortsat være at målgruppen vil være resten af DMU 

– altså ikke Trial folk.  

Motorbladet. Hvad er den videre plan, og hvad skal vi bruge motorbladet til. Leif vil 

gerne stadig stå for motorbladet. Strategien for motorbladet vil stadig være at give 

info til resten af DMU om alt det der forgår i Trial – samtidig med at det skal være 

interessant for Trial folk at læse. Der SKAL være stof med i hvert Motorblad, og helst 

mere end 1 side. Der skal forsat kæmpes for at Offtrack bliver "sat fri" af Motocross i 

motorbladet (og andre sammenhænge) – dette er til stadighed et problem.  

Trial på Sjælland. Sjælland står lidt stille Trialmæssigt - kan og skal vi gøre noget? Vi 

skal have flyttet Hedeland Trial – da der er løb i Norge (måske til nov – så det bliver 

det sidste løb) Vi tager fat i Hedeland (Jan og Kim) til Stenstrup, og fortæller dem 

hvad vi forventer. Dette er en opgave for Thomas Ertmann.  

 

 


