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Referat fra Repræsentantskabsmøde Off-Track 2017 på Scandic Bygholm Park 
 
Møde:  Repræsentantskabsmøde 2017 
Mødedato: 04.03.17  
Referent:  Jean Snitily 
Dato:  06.03.17 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Konstatering af møderet og stemmetal 
Hans Jørn Beck, Johnny Guldhammer og Anita Silkjær 
 
Klubber tilstede: 
Hjørring Motor Sport 
Børkop Motor Sport 
Enduro Klub Danmark 
 

 

2. Valg af dirigent og stemmetællere 
Hans Jørn Beck blev valgt som dirigent. 
Jean Snitily blev valgt til referent. 
Der var ikke behov for stemmetællere. 
 

 

3. Sportskommissionens beretning til godkendelse 
 
SK Beretning 2016 (HJB): 
Business as usual kunne man fristes til at sige, vi har haft en sæson med god aktivitet 
i både Trial og Enduro, og det er jo fint.  
Business as usual betyder også at vores organisation stadig er meget svag, ingen af 
vore udvalg er fuldt besat, og en egentlig rekruttering er ikke eksisterende, vi må og 
skal blive bedre til at rekruttere nye folk både i klubberne og i vore udvalg, hvis ikke 
der er nogen til at drive vores sport, ender både trial og enduro med bare at blive 
strikkeklubber. Jeg har ingen løsning her og nu, men kan kun igen opfordre til at 
have fokus på det, og have en godt debat om emnet ude i klubberne.          
Elite satsningerne, i begge grene er på sporet. I Enduro arbejdes der jo med et langt 
sejt træk for at få opbygget en egentlig Elite og Konkurrence kultur, et arbejde der 
stadig er godt på vej,  i trial er det glædeligt at se at de 2 kørere der er i satsningen, 
gør store fremskridt, Mikkel Brade blev 4 i VM 125 og Svensk mester i Junior,  Og 
ham og Morten har gode planer for 2017. Så for begge grene bliver det spændende 
at følge udviklingen i den kommende sæson.      
 
SU Trial (HJB): 
2016 igen et fantastisk trial år  
Vi følte ved året start nok lidt at 2015 ville blive et år vi ikke sådan lige kunne toppe 
på trialfronten, blandt andet stod det hurtigt klart at der ikke var økonomi til en 
deltagelse i NM der blev kørt langt oppe i Finland.    
 
Men licenstallet har stabiliseret sig,  og der trænes ude i klubberne som aldrig før,  
næsten hver eneste weekend kan vi se at der trænes flere steder i landet, og ofte 
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tælle 30-40 mand der træner samtidig et eller andet sted i landet, som jo et eller 
andet sted svarer til at næsten halvdelen af alle kørere er ude at træne, uden at vi 
ved det kan denne trænings aktivitet have en bagside,  vi ser nemlig samtidig en 
tydelig tendens til at der kommer færre til stævnerne,  om det så er en kombination 
af at mange for deres lyst styret ved træningerne, og opbruger deres kvote ved 
familien den vej,  eller at et stævne simpelthen er for ”forpligtende”  ved vi ikke. 
Men vi ved det er en tendens. Og når vi så kombinerer det med at det absolut ikke er 
blevet lettere at finde frivillige i klubberne, så har vi virkelig en opgave, både i udvalg 
men især i klubberne.    
Vi skal undgå aflysninger som vi desværre så en enkelt af i 2016      
 
Trial elitesatsning er på sporet både med vores to elitekørere Morten og Mikkel der 
begge har stået for flotte resultater udenfor landets grænser, men også med de nye 
føl, William Thuemann og Carl Gammelmark, der har haft mulighed for at snuse lidt 
til Trial på et lidt højere niveau, alt sammen under Henrik Arvads ledelse.      
 
2017 er jo startet med en fuld dansk kalender, og vel af mærke en kalender, hvor der 
er taget hensyn til vore internationale kørere, således er der ingen trial i DK der 
kolliderer med nogen at vore elitekøreres planer i udlandet. Godt for dem og 
elitearbejdet, men også godt for de danske trial som jo så forhåbentlig får giraffen at 
se. 
Men den største nyhed for 2017 bliver realiseret når marken ved Thomas Pedersen 
tørrer lidt op, så snart der kan køres på marken lander der 100 ton store norske 
granitblokke, som gerne skulle blive et samlingspunkt for en del af vores mere 
ambitiøse trialkørere.    
 
Resten af beretningen har jeg kopieret fra sidste år, det er om muligt endnu mere 
aktuelt.  
 
Og netop de Danske trials bliver det også spændende at følge, for det er ingen 
hemmelighed at klubberne er pressede, der er alle steder mangel på 
ildsjæle/hjælpere/frivillige der vil sikre at vi kan blive ved med at afvikle trialstævner 
i Danmark, paradoksalt nok er der jo flere kørere end nogensinde, men desværre 
færre der vil tage et reelt ansvar, men måske skal bunden rammes (ingen stævner) 
før der sker noget.   
 
Til sidst vil jeg takke alle klubber, frivillige, bedømmere, lodsejere, 
sportsudvalgsmedlemmer og kørere for en fantastisk 2016, og håbe for jer i kan 
beholde fødderne på fodhvilerne i 2016  
 
SU Enduro (DU): 
Det har været et godt år med 6 løb. Gennem året har der været en god kultur ved 
løbene, som tydeliggøres ved 2017-kalenderen, hvor der er planlagt 10 løb. Det er 
dejligt at se fremgang der er i sporten. 
 
Der er kommet en masse områder. Bl.a. er nogle militærområder blevet åbnet op 
igen.  
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4. Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 

efterretning 
Igen i år lykkedes det desværre ikke at omsætte vore midler til aktivitet og udvikling i 
den udstrækning, vi ved årets start håbede på. Vi har egentlig haft god aktivitet, men 
vi er rigtig gode til at spare på vore omkostninger, og når det samtidig er svært at 
finde folk der skal føre dette arbejde ud i livet, kan det være svært at bruge pengene 
fornuftigt. 
 
Der er i begge grene stor fokus på, at de penge der bliver brugt giver så meget 
udvikling af grenene som muligt og dækker så bredt som muligt. Derfor er det også 
glædeligt at se, at i både trial og enduro er en af de størst poster træningsskoler – en 
aktivitet der er meget populær og tiltrækker kørere på alle niveauer.  
 
Ud fra de givne vilkår finder vi, at årets overskud på 12.180 kr. er tilfredsstillende 
(budget -5.448 kr.) 
 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er ingen forslag indkommet. 

 

 

6. Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de 
kommende 3 år til godkendelse 
Vi forsætter vores strategi med at gøre hvad vi kan for at styrke vore udvalg, og i 
størst mulig omfang hjælpe og støtte klubbernes arbejde.  
I hverken Enduro eller Trial er der problemer med at rekruttere nye kørere, de er 
derude i stort tal, men vi mangler stærke aktive klubber til at tage imod dem.  
Paradoksalt nok ser det jo ud til at parallelt med at det er blevet sværere at finde 
frivillige, ser det også ud til at medlemmerne stiller større krav.  
Så SK Off-track strategi er selvfølgelig at tiltrække flere udøvere, men arbejdet 
starter i klubberne  
 

 

7. Fremlæggelse af budget for det indeværende år 
De penge der kommer fra DMU bliver delt i to lige store dele til de to grene. 
 

 

8. Valg til Sportskommissionen samt suppleant 
 

a) Valg af kommissionsmedlem for 3 år 
På valg: Johnny Guldhammer 
Opstillet: Ingen opstillet 
 

b) Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år 
Opstillet: Ingen opstillet 

 

 

9. Eventuelt 
 
 
Hans Jørn Beck takkede alle for fremmødet på årets repræsentantskabsmøde! 
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