07-02-2018
Referat - SK møde, (skypemøde)
Til Stede SK: Hans Jørn Beck, Anita Silkjær og Camilla Friberg

Referat
1. Velkomst
Hans Jørn bød velkommen til årets første møde.
2. Status SU Trial
Det går godt, og vi er kommet godt i gang med året. I søndags blev årets første arrangement
afviklet. Det var en blanding af et træningsarrangement og hyggeligt samvær. Det var flot at
der var 20 deltagere, især når man tænker på, at det blev afviklet langt væk fra mange og
det var rigtig koldt.
Det er positivt at klubberne tager initiativ til at lave lokale arrangementer. Det glæder vi til at
se mere af i sæsonen 2018.
Det første DM-løb afvikles d. 15. april, og vi glæder os til at se en masse kendte og nye
ansigter.
Pr. dags dato er der blevet bestilt 74 licenser samt 4 EL-licenser. Det er flot sammenlignet
med 2017, og vi arbejder for at fortsætte denne flotte udvikling.
3. Status SU Enduro
Der arbejdes på at få de sidste datoer til DM klar. Løbene er lagt i løbskalenderen og der er
åben for tilmelding til Billund Terræncross d. 18. marts.
På dags dato er der tegnet 67 licenser og samlet for enduro og trial er der tegnet 4
indslusningslicenser.
4. Rekrutteringstiltag
Vi har rekrutteringsmøde d. 19. med FU i Fjelsted.
I trial er der fuld gang i rekrutteringen både i forhold til tumlingetrial og lokalarrangementer.
Det går godt med tumlingetrial især i nordjylland, hvor flere unge kørere er kommet i gang.
Når børnene kommer er der mange forældre tilstede, som bliver involveret i sporten. Der er
et stykke arbejde i forhold til at få flere klubber med. Derudover fokuseres i højere grad på
lokale arrangementer, som er blanding af løb og træning. Det er op til klubberne, hvordan de
vil arrangere det, således at det bliver nemt for klubberne.
I enduro er det svært at rekruttere flere medlemmer uden flere klubber. Det kunne være fedt
at få flere klubber med eks. motocrossklubber.
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5. Status fra kontoret
I år har trial fået en klub med til DMU Race Day, hvilket er meget positivt. Vi håber, at vi
fremadrettet kan få flere off-track-klubber med.
Alle de klubber med en frivillighedskoordinator er blevet inviteret til en workshop, hvor de
kan få en masse værktøjer til arbejdet med frivillige. SK OFT opfordrer alle klubber til at
udpege en frivillighedskoordinator og deltage i workshoppen. Kontakt Camilla for mere info:
cf@dmusport.dk
6. Rep. møde
Efter en reminder har flere klubber fået tilmeldt sig. Vi opfordrer de resterende klubber til at
få tilmeldt sig, da det er vigtigt for sporten.
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