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1. Kort Orientering om SK OffTrack og HB 

HJB informerede om SK OffTrack – HJB er blevet formand for SK, som indbefatter Supermoto, 

Trial, Enduro og ATV. Hans Jørgen mener at sammenarbejdet er startet godt. Der er stor enighed i 

udvalget, og specielt sammenarbejdet omkring områder blev vendt. ATV har tilgang til nogle 

spændene områder, som måske kan deles med Trial.  

Trial er den langt den største gren i SK Off Track. Der er ca. 75 Trial licenser på nuværende 

tidspunkt – 2009 blev der udstedt 90 licenser.  

Budget for SK blev fremlagt. Der stadig lidt uklarhed om hvad der enligt er af udgifter og 

indtægter, da dette er det første år for den nye SK. Der er lagt op til at ALLE sportudvalg skal spare 

på udgifterne, således at de 93.000 kr. der er afsat ikke bliver brugt. Generelt er der skåret meget 

ned i udgifterne. 

Der er budgetteret med et underskud på 5.000 kr. 

HJB har også været til HB møde. Stoffet herfra er lidt tørt, og lidt mere overordnet. Der ligger 

referater fra HB møderne på dmusport.dk. 

2. Udvalgets kompetencer og ansvar 

SU Kompetencer og ansvar blev fremlagt.  

Sportsudvalget er ansvarlig for den daglige drift af det enkelte 

sportslige område inden for reglementet og det fastlagte budget 

Sportsudvalget er ansvarlig for at de besluttede aktiviteter 

gennemføres som planlagt 

Udarbejdelse af forslag til sportslige reglementsændringer 

Løbskalender 

Godkendelses af løbstiladelser (tillægsregler) 

Opfølgning på dommerrapporter, herunder om nødvendigt korrektion 

af foretagne dommerkendelser 

Sager afgjort af et sportsudvalg kan ankes til sportskommissionen 

Godkendelse af baner 

Overvågning af sikkerheds og miljø forhold. 

Ikke alle de ovenstående punkter er fuldt gældende for SU Trial, da der f.eks ikke udarbejdes 

dommerrapporter eller er bane syn. 



3. Fordeling af opgaver og ansvar 

Der påligger et antal opgaver der skal uddelegeres. Se de enkelte punkter for ansvarlige. 

TE har påtage sig opgaven med at blive ny formand for SU Trial – Leif påtager sig derfor rollen 

som Kører rep. 

HJB fortsætter som listefører og Webmaster på www.trialsport.dk. 

 

4.Evaluering af nye skilte og bruge af dem. 

Generelt er tilbagemeldinger fra kørerne gode i det nye system. Det er let overskueligt.  

Vi skal dog passe på at vi ikke har for mange skilte der peger samme ved. Eks. kan være at stort set 

det blå spor var som det røde, dog uden én eller to røde pile. Dette kræver træning, og bør være 

noget man tænker over når man sætter spor til træning. 

Sværhedsgraden er som resultat, hævet lige rigeligt for A Sporet rigeligt. Man skal være 

opmærksom på at man har muligheden for at lave 3(4) fuldstændigt forskellige ruter i sektionerne. 

Skiltningen skal sidde på forsiden af pinden – således at alle sætter dem ens. 

 

 

5.www. 

www.trialsport.dk – www.dmusport.dk – www.trialcentrum.dk – www.rebildtrialsport.dk 

 

Trialsport.dk bruges til løbsopdateringer, point mm.  

dmusport.dk (offtrack) bruges til generelle opdateringer til hele motor danmark 

rebildtrialsport.dk og trialcentrum.dk bruges til lokale opdateringer 

KH tager denne opgave med at opdater dmusport.dk 3 til 4 gange om måneden. Stoffet skal tilrettet, 

således at det er interessant for folk der ikke lige er i Trialverden. 

 

 

6. Opgaver dette år. 

Træningsskole – Såfremt at Hedeland giver grønt lys (med pris) så kan vi placerer det opad 

Hedeland Trial 20 og 21 august. KH kigger på dette og tager det sammen med HJB. 

Vi vil gå efter 100 udstedte licenser i 2010 – i 2009 var der 90 licenser. 

Vi vil have flere til løb! – Vi skal have lavet et gennemsnit af tilmeldte pr løb 2009, og beregne en 

% forøgelse derud fra. 

 

7. Fremtiden 24 måneder. 

Der skal satses på ”ungdommen”. Her vælges der én kører ud i år, der kan modtage DMU støtte til 

et løb i Sverige. 

 

Hvordan rekruttering vi nye kørere. 

TE fremlagde hvordan Rebild TrialSport gør for at få flere til at tilslutte sig sporten. Der bliver 

naturligvis satset på de ungdomsskoler i Vesthimmerland der har Trial på programmet – de danner 

en naturlig ramme for rekruttering. 

Derud over er det vigtigt at ALLE i klubben hiver venner, bekendte og hvad de ellers kan finde med 

ud for at se Trial – for kun derigennem for vi promoveret vores sport 

Der ud over er det utroligt vigtigt at benytte enhver lejlighed til at promoverer sig selv – 

pressemeddelelser til lokalaviser, stille op til arrangementer, eller lave åben hus dage. 

Alt dette kan naturligvis ikke ligge på én person, men skal være et samlet mål for klubben – derfor 

sæt mål for hvad det er I vil !!  Det drejer sig om Synlighed – synlighed - synlighed…. 

http://www.trialsport.dk/
http://www.dmusport.dk/
http://www.trialcentrum.dk/
http://www.rebildtrialsport.dk/


KH gav info om forholdene på Sjælland. Der arbejdes hårdt for at udvikle Trial og få flere til at 

tilslutte sig sporten.  

 

8. Stævner /Arrangører /Områder 

Stævner – Det blev debatteret – specielt om der er krav fra kørerne om flere løb. Ligeledes om og 

hvordan vi får flere til at tage bilen til Sjælland. 

KH vil meget gerne lave flere løb, men tilslutningen fra specielt Jylland er mildt sagt dårlig. 

KH udtrykte sin frygt for at flere stævner vil udsulte de sjællandske løb. Flere løb vil højst 

sandsynligt betyde at flere ikke vil køre alle løb, og de sjællandske løb vil nok stå først for skud. 

Der kan udbygges med enten Classic løb eller et specielt løb som f.eks. et indendørs. KH vil 

undersøge om muligheden for et Classic løb, mens TE vil undersøge om muligheden for at RTS 

laver et speciel løb – evt. et indendørs. 

 

Der skal arbejdes på - i takt med at der kommer flere kører – at der kommer flere arrangører.   

Områder – der skal til stadighed arbejdes på flere områder. Der er masser af områder på Fyn, men 

der skal arbejdes på flere områder i Jylland og på Sjælland. KN og TE arbejder på sagen sammen 

med de respektive klubber. 

9. Evt. 

Husk løbs anmeldelse – web og penge. 

Vi henstiller til at folk tilmelder på nettet, og vi skal forsøge at få folk til det. Hvor meget der tages 

for efter anmeldelse er op til klubben selv! 

 

HJB gav en gennemgang af det nye pointsystem til at bruge på computeren. Systemet er udviklet 

som en skabelon til Excel 2007. Systemet ser meget lovende ud!. 

TE tager snakken med Dan Poulsen, omkring rep. som mini/micro. 

 

10. Næste møde 

Der blev ikke sat en dato endnu for næste møde, men det planlægges holdt omkring september / 

oktober 

 


