Møde SK Off-Track
d.23/8 2010. Hos Martin Munksdorf.

Deltagere.

Referent. Martin Skov Jensen

SK Formand. Hans Jørn Beck. HJB
SK Næstformand. Lars Christoffersen. LC
SK Medlem Martin Munksdorf. MM
Gæst.
SK OFT Suppleant & Formand SU SuperMoto Martin Skov Jensen. MSJ

Indledning: Hans Jørn Beck startede med at byde velkommen og takkede Martin M. for at han lage hus til
mødet, derefter kunne HJB oplyse, at han syntes OFT’s første ½ år i DMU var gået godt, men at der fortsat
var mange ting, som skal finde sin plads i det nye DMU systemet.
Referat.

1: Fremtidige møder. Mødeform /fast dagsorden/Referat/Økonomi.
I forhold til sidste referat, pkt 6. besluttedes det at tage kontakt til UU vedrørende dette.
2: Sportsudvalg. Enduro: Status
Enduro er den gren i OFT som er vokset mest, de er gået fra 6 licenser til godt 40 dd. I årets første 8
måneder, denne fremgang mener SU Enduro vil vokse stødt i takt med at der bliver lavet nogle DM løb i
fremtiden.
Der er blevet etableret et samarbejde mellem DMCU Enduro (Dormck) og SK OFT / SU Enduro, hvor man i
2010 køre nogle DM afd. Sammen, men de tæller hver for sig. Dette blev for nylig gjort ved Sønderjysk
Terræn Cross som var en sportslig succes for alle deltager. Samarbejdet med DMCU bliver forsøgt udvidet
med flere Enduro stævner i 2011. Allerede nu er der tegn på, at DMCU kørerne opfatter DMU, som et
seriøst bud på, hvor fremtiden for Dansk Enduro ligger.
En gruppe kørere har været i Italien for at teste et område, som ville kunne bruges til en forårstræningslejre
for Endurofolket, men også Trial folket ville kunne træne i dette spec. Område.
I SU gruppen har man nedsat en arbejdsgruppe, som få styr på de sidste detaljer med indregistrering af
Enduro cykler med prøveplader så de kan køre transportruter på offentlig vej til stævner. Man forventer at
havde styr på dette indenfor 2-3 måneder, så man er klar til 2011.
3:Sportsudvalg. SuperMoto: Status
Det er lykkes at få stablet 4 DM afd. Sammen, så SuperMoto DM serien ser fin ud i 2010.
SU gruppen havde deres første møde i maj, hvor man havde fokus på, hvordan man kunne få flere
deltagere med til de løb, som klubberne arrangerer for SuperMoto folket. Et af de nye til tag var at etablere
en ny klasse for Mini MX cykler, så 85cc 2T & 150cc 4T kan være med til løbene. Denne nye klasse kører
med i 2010 som en DMU Cup og i 2011 vil den være en fast DM Klasse med navnet SuperMoto Mini Open. I
SuperMoto gruppen ønsker man også at samarbejde med RR Mini som har nogle klasser,som passer fint ind
under SuperMoto. Disse klasser går under navnet SuperMoto Mini og Scooter. Klasserne vil blive taget med
som Pokalklasser og evt. køre en cup i DM SuperMoto serien fra 2011.
SU SuperMoto ønsker at havde en god dialog med DMU klubberne så det bliver, nemmer at afholde
stævner i det daglige.
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4:Sportsudvalg. Trial: Status
Det går rigtigt godt for Trial i 2010. Der er kommet ny formand i styregruppen, da Hans Jørn er blevet SK
OFT. formand, Ny SU Trial formand er Thomas Ertmann fra Rebild Trial sport.
Der har været afholdt mange gode stævner og Trial træninger rundt om i landet. Der har været en justering
i Trial gruppen som nu kører igen.
Der er blevet lavet et nyt beregningssystem til deres stævner, så den rigtige vinder kan findes på selve
dagen.
Der er kommet 89 licenser i Trial gruppen, men der er mange som kun træner i de lokale områder, hvor de
holder til i det daglige. Trial gruppen vil prøve at få flere ud til stævnerne.
Trial løbene har et gennemsnit på godt 35 deltager til stævnerne.
Der afholdes en Trial træningslejr d. 23-24/10 2010 i Støvring området.
Der arbejdes på at få lavet en ensretning med skiltning mm. i de arrangerende klubber
5:Sportsudvalg. ATV: Status
Klubben ATV vokser og er gået fra godt 100 til ca. 128 medlemmer, der arbejdes på at lave flere aktiviteter
for medlemmerne.
ATV SU har lavet et udkast til et regelsæt for ATV Enduro og ATV Trial kørsel på lukket områder.
Der arbejdes PT. med et projekt i Holstebro hvor man vil lavet et PR arrangement med ATV kørsel.
Der arbejdes på et ATV Enduro stævne som skal afholdes i september eller oktober måned 2011. Aftalen
for området er ved at blive lavet i år.
6: Ansøgning fra SuperMoto om støtte for deltagelse i Hold VM i Frankrig og NM i Sverige 2010.
SK OFT. Debatteret det igennem og blev enige i at støtte dette projekt med deltagelse i de omtalte stævner.
Det samlede beløb for denne udtagelse kommer til at ligge på ca. 22.000,-kr for deltagelse i de 2 stævner.
Det besluttes at imødekomme denne ansøgning.
7: Økonomi i DMU og SK OFT. Fordelingsnøglen i gruppen.
Nøgletallene blev gået igennem og regnskabet for 1 halv. År i OFT ser fint ud, der er en fin balance i udgifter
og indtægter. Omkostningerne er blevet holdt nede.
SK OFT. talte om vi skal havde noget DMU tøj med logo og navn for OFT, MSJ undersøger med kontoret
hvad prisen vil blive for jakker og skjorter for SK OFT. og formændene for SU.
Med hensyn til evt. aflevering, når man forlader posten, checker HJB hvad politikken i øvrigt er i DMU.
8: Reglementer for 2011.
SK OFT vil have klippet de afsnit ud som omhandler de grupper som er ind under gruppen.
Vi skal havde vores eget reglement i 2011 for SK OFT på DMU sport.
9: Referater fra SU møderne. Evt. offentliggøres på DMU OFT siden.
SK OFT. Syntes at referaterne skal offentliggøres på dmusport.dk
10: Diskussionen omkring 2011.
Tanker omkring budget 2011. Vi vil arbejde en anden fordelingsnøgle på de penge som forfalder OFT.
Løbskalender 2011. OFT vil arbejde på at finde en som løbskoordinator til 2011, OFT syntes godt om det nye
projekt med løbsansøgninger på intranettet.
Samarbejde i DMU. SK OFT. har fået Steen Fredsøe som vores lydmand og koordinator i gruppen.
11: DMU møder.
Nordisk møde i KBH d. 02-10-2010
OFT deltager og prøver at stiller med min. en person fra hver af SU
Klublederseminar d. 5-6/10-2010
SK OFT. stiller med gruppen samt SU formændene til dette seminar.
EVT:
Der var ikke noget her.
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