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Referat Møde SK Off-Track  07 september 2011 

Sted: Brøndby –DMU kontoret 

Mødetid: 19:30 

Deltagere: Hans Jørn Beck (HJB), Lars Christoffersen (LC), Henrik 

Løvenskjold (HL) – Kenneth Mikkelsen (KM) og Søren Normann 

Andersen (SA) 

 

1: Møde med sekretariat omkring samarbejde.  ( herefter kun LC/HJB/HL ) 

Referat modtaget fra KM: 

Emne: Ønsker til administrativ bistand 

I forvejen har Sportskommissionen hjælp af kontoret til: 

o Medalje bestilling og koordinering 
o Opkrævning af løbsafgifter (på baggrund af løbskalender) 

 

SK har følgende supplerende ønsker: 

- Løbstilladelser / Tillægsregler (klubberne indsender ikke tillægsregler, sende remindere) 
- Online-kalender opdatering 
- Resultatopdatering i nogle discipliner 
- Kontering 
- Sekretær som er tovholder i forhold til tilmeldinger til internationale arrangementer 
- Hjælp til myndighedsgodkendelser  
- Reglementer (samling, trykning og publicering) 
- Sparring om økonomi og budgetter 

 

 

2: Sportsudvalg: 

SK vil tage en diskussion med Sportsudvalgene om aktivitetsnivauet i de enkelte 
udvalg. Ikke alle virker velfungerende. Formålet vil være, at få afklaret hvad der 
eventuelt er problemet, og hvad der kan gøres for at få tingene til at fungere bedre.” 
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SU trial består af 4 mand – heraf er en helt ny. SU fungerer iht. HJB med opgaver son 
Classic, deltagelse i NM, input til Motorbladet  

Det har været lidt svært at se hvad der sker hos SuperMoto. Caprani træner – Er der 
tid til andet? Fra formanden komme meget output, men mængden af færdiggjorte 
projekter er væsentligt kortere.. 

Hos SU-Enduro uddelegeres meget fra formanden – desværre er det ikke altid at de 
personer opgaver uddelegeres til er vidende om dette. SK opfordrer SU til at overveje 
”forandringer” 

 

SK skal beskæftige sig med retningslinier, den fremtidige politiske udvikling o.l. som 
focusområder. For at dette muliggøres er SK afhængige af opfyldelse af krav til SU om 
bl.a. nye klubber, organisationsstruktur, løbskalender (planlægning og eksekvering) 
samt markedsføring af sportsgrenen. 

Inden næste møde (klublederseminaret) skal der brainstormes for en langsigtet 
strategi mht. krav til SU 

Et hængeparti er feedback fra SU til HJB ang. Officialsstruktur i de enkelte 
sportsgrene – opgaver og uddannelse. Der mangler kvalificerede oplæg fra Su til 
uddannelsesudvalget. Planen er at når disse oplæg er gennemgået af 
uddannelsesudvalget skal de, i nært samarbejde med SU, beskrive officialsstrukturen 
og lave et uddannelsesforløb 

 

3: NMC møde Finland  1/10  ??? 

De tre SU formænd opfordres til at tage til mødet (SK afholder omkostninger ). Mødet 
er primært udvekslinger af erfaringer og behandling af konkrete, praktiske 
opgaver/problemer. HJB mailer agenda, evt andre relevante data samt SK’s 
forventninger til mødedeltagerne. 

4: evt.  

HL kommenterede støj/lydtryk. I betragtning af hvor relativt let det er at dæmpe lyd 
er det utroligt at der stadig støjes så voldsomt. HL nævnte to konkrete eksempler 

Der afventes et resume fra Thomas Ertmann efter Trial TDN/NM (Dokumentation samt 
artikel) 

Trial – Det besluttedes at yde ekstraordinært tilskud til udsendelse 
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Enduro – Det besluttedes at yde tilskud til efterårets udsendelse / forberedelse i 
Tyskland til Six Days 2012, for kørere og medhjælpere. Betingelse er efterfølgende 
artikler i Motorbladet for PR samt at nye/flere hjælpere til ISDE 

 

Ref af HL 

 


