21-09-2017
Referat - SK møde, (skypemøde)
Til Stede SK: Hans Jørn Beck, Anita Silkjær og Camilla Friberg

Referat
1. Velkomst
Hans Jørn bød begge velkommen til mødet.
2. Status SU Trial
Det går godt med trial og der er flere nye tiltag bl.a. med Tumlinge Trial. Der kunne dog godt
komme flere til stævnerne, men da 30 % af alle licenser er med, så er det svært at ramme et
højere antal, men i stedet skal der arbejdes for flere licenser. Pt. er der 96 licenser. I trial
arbejder man på at bruge facebook mere aktivt for at brede sporten ud.
Man kunne prøve et lignende Tumlinge-tiltag ved enduro, men dette tages op ved senere
lejlighed.
Der tyder på, at der fra trial er god opbakning til Klublederseminaret. SK opfordrer de
resterende klubber til også at deltage.
Reglement 2018:
På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at der kommer de store ændringer, men måske
nogle præciseringer og i henhold til diskussioner i HB ændringer omkring matter of facts.
Hans Jørn ser nærmere på reglementsændringerne senere på året.
3. Status SU Enduro
Det har været lidt sløvt med tilmelder til løb på det seneste, hvilket er medført aflysninger.
Specielt ved pokalløb har der ikke været så mange tilmeldinger. Der er pt. 170 licenser, men
der arbejdes på at få flere i gang, så der igen kan komme flere til løb.
SK opfordrer klubberne til at bakke op om Klublederseminar og deltage.
Reglement 2018:
Der kommer til at være ændring i forhold til baggrundsfarve, da det desværre har vist sig at
officials ikke kan se, hvor kørerne hører til. I SU er man så småt gået i gang med
reglementsændringer.
4. Status fra kontoret
Camilla går på ferie, og henvendelser frem til d. 10. oktober skal derfor gå til hovedmailen:
dmu@dmusport.dk.
I forhold til Race Day 2018 arbejdes der på, at både enduro og trial kommer på banen og
reklamere for at få flere i gang.
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5. Klublederseminar
Der arbejdes på at lave en dagsorden der er lidt anderledes end sidste år. Vi starter hver for
sig i enduro og trial og gennem løb 2018 og reglement samt andre relevante emner. Efter
dette mødes vi til fælles spændende opslag om fonde og midler samt rekruttering af nye trial
- og endurounger.
6. Referater fra SU-møder
Vi vil prøve at få referater fra SU-møder på hjemmesiden.
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