Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park
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Repræsentantskabsmøde 2016
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Kasper Darfelt
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___________________________________________________________________

1.

Konstatering af møderet og stemmetal
Det blev konstateret at 4 klubber var fremmødt.
De 4 klubber var:
Rebild TrialSport
Midtjysk Trialsport
Fyens Motor Sport
Børkop Motor Sport
Herudover var Næstved Motor Klub og Enduro Klub Danmark repræsenteret
igennem medlemmer af SK.
Stemmetallet blev ikke konstateret, da der ikke i dagsordenen var noget at stemme
om.

2.

Valg af dirigent og stemmetællere
Hans Jørn Beck blev valgt som dirigent.
Kasper Darfelt blev valgt til referent.
Der var ikke behov for stemmetællere.

3.

Sportskommissionens beretning til godkendelse
Hans Jørn Beck afgav beretning på SKs vegne:
”Min beretning sidste år var jo lidt præget af skuffelsen over at vores opdeling i to
selvstændige kommissioner var gået i vasken. Det har vi fået rystet af os og har i dag
fundet en arbejdsform der fungerer rigtigt godt. Anita og Johnny supporterer
Enduro og jeg Trial. Det er kun det meget overordnede, som vi tager os af til vores SK
møder, såsom budget, godkendelser af reglementerne, som vores udvalg kommer
frem til, samt selvfølgelig også HBs bindeled til udvalgene.
Det vil være en overdrivelse at sige, at det går godt med rekrutteringen af frivillige,
men omvendt går det også bedre. Enduro udvalget har fundet sig selv og fungerer
stille og roligt, men det gjorde helt sikkert ikke noget, hvis der var en eller to mand
mere, der kunne tænke sig at arbejde lidt for Enduro sporten, men vi kan jo ikke
tvinge nogen.
I Trialudvalget har jeg jo været tvunget til at fungere som formand det sidste 1 ½ år,
men vi har netop fået tilsagn fra Kenneth Mikkelsen, der er gammel trialkører, om at
prøve kræfter med formandsposten. Jeg tror det bliver godt!
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I begge grenes elitesatsninger arbejdes der stille og roligt fremad. I Enduro arbejdes
der først og fremmest på at få opbygget en egentlig elite og konkurrence kultur - et
arbejde der er godt på vej. I trial er det glædeligt at se, at de 2 kørere der er i
satsningen gør store fremskridt - især Mikkel Brade er spændende at følge. 16 år og
kører i år VM/EM og svensk mesterskab - de danske trials har sidste prioritet.
Så i forhold til sidste års lidt negative beretning, vil jeg i år sige, at det ikke er helt
tosset at være en del af vores kommission.”
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Herefter afgav Dan Uno en beretning for SU Enduro og Hans Jørn en beretning for
SU Trial. Disse beretninger krævede ikke godkendelse, så de kan læses til
information herunder.
Dan Uno for SU Enduro:
Antallet af licenser ligger stabilt, men der kan konstateres en rigtig stor
gennemstrømning i sporten.
C-klassen har været en stor succes og der er også kommet gang i talent og elite,
samtidig med at der er kommet flere faste træningsområder, så der flere steder nu
kan tilbydes regelmæssig træning.
Enduro har ligeledes haft succes i ansøgninger til områder, når man har taget
dialogen med diverse eksterne aktører i en positiv indgangsvinkel. Så er både
kommune og andre aktører oftest også positive for at give tilladelse til et givent
område.
Det kan samtidig konstateres, at det faktisk er godt for naturen at Enduro kommer
ud i naturen, da det gavner beplantningen mv., fordi Enduro så at sige vender
jorden.
Alt i alt går det rigtig godt i Enduro, som ser positivt på fremtiden.

Hans Jørn Beck for SU Trial:
2015 blev et år hvor dansk trial satsede stort på flere fronter og hvor Nordisk
mesterskab, der blev afholdt som er samarbejde mellem FMS, RTS og MTS i Randers,
nok står allertydeligst. Det var jo første gang siden FMS i 1996 afholdt NM ved
Middelfart, at et ”rigtigt” NM er blevet kørt i DK (de NM-afdelinger der blev kørt på
Sjælland og i Vejrumholt var enkeltafdelinger).
NM høstede mange roser fra alle parter, selvom der var lidt begyndervanskeligheder
indimellem.
Men ud over NM har der også været rigtig god aktivitet i klubberne, hvor der trænes
rigtigt meget, således er det ikke usædvanligt at man på en almindelig lørdag kan
tælle (facebook) mere end 30 mand ude at træne et eller andet sted i DK. Det lyder
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måske ikke af mange, men jeg tror ikke mange andre grene kan mønstre at 30 % af
alle licenser i DK træner samtidigt.
På elite fronten blev der jo i år omstruktureret lidt, så der blev satset lidt smallere, så
kun to kørere nu er under Henrik Arvads vinger - nemlig Morten Andersen og Mikkel
Brade. Begge disse kørere har gjort dansk trial stor ære ved deres deltagelse i blandt
andet svensk mesterskab og EM. Vi skal mange år tilbage, hvis vi skal sammenligne
Morten og Mikkels indsatser med noget tilsvarende. Det bliver spændende at følge
dem i 2016, hvor de jo i øvrigt vil få selskab af et par ”føl”, nemlig Carl Gammelmark
og William Thuemann, der er blevet tilbud en unik chance for at prøve kræfter med
elitearbejdet og snuse lidt til hvad det kræver.
Ingen roser uden torne. Et tiltag der blev søsat i 2015 var trialteamet, et team hvor
kørerne kunne komme ud at træne med ligesindede, og der var også lagt op til en
Sverigestur, men arbejdet løb lidt ud i sandet, da der ikke var det forventede
engagement fra en del kørere. Det gik ud over min motivation og det blev ikke til
noget med Sverigesturen.
2016 bliver på flere måder et spændende år, selvfølgelig bliver det sjovt at følge
Mikkel Brade og Morten Andersen og de 2 newcomers, ligesom de 4 kørere der
netop har fået deres anmeldelse til SSDT bekræftet - Morten Andersen, Dan
Jørgensen, Jesper Antonsen og Thomas Pedersen.
Og selvfølgelig bliver det også interessant at følge de hjemlige klasser til de danske
trials.
Og netop de danske trials bliver særligt spændende at følge, for det er ingen
hemmelighed at klubberne er pressede, da der alle steder er 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 2015 og håbe for jer, at I kan
beholde fødderne på fodhvilerne i 2016.
4.

Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til
efterretning
Hans Jørn Beck aflagde regnskab for SK Off-Track.
Indtægter består af et tilskud på tkr. 53 fra DMU.
Underskud i 2015 på tkr. 26.000, som i høj grad hænger sammen med et ekstra tiltag
på Elite og talentarbejde på tkr. 20.000.
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Der var et spørgsmål til udgifterne til trial præmier. Svaret er at udgifterne dækker
kranse, champagne og medaljer til NM Trial.
Der er ingen selvstændig egenkapital i Off-Track, da det hører under det samlede
DMU.
Regnskabet blev taget til efterretning af forsamlingen.
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
Hans Jørn Beck fremlagde SKs strategi for de kommende 3 år:
SK fortsætter vores strategi med at gøre hvad vi kan for at styrke vores udvalg, og i
størst muligt 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-Tracks strategi er selvfølgelig at tiltrække flere udøvere, men arbejdet
starter i klubberne.
Strategien blev godkendt!

7.

Fremlæggelse af budget for det indeværende år
Lidt spørgsmål om El-Trial og den manglende post i budgettet, hvilket skyldes at der
ikke satses på det til næste år. Det skyldes bl.a. at forhandlere slet ikke er
interesserede i EL Trial-cykler på nuværende tidspunkt.
Der budgetteres med et underskud på tkr. 5,5 i 2016.
Budgettet blev taget til efterretning af forsamlingen.

8.

Valg til Sportskommissionen samt suppleant
a) Valg af kommissionsmedlem for 3 år
Opstillet: Anita Silkjær
Anita blev valgt uden modkandidater og til forsamlingens store begejstring.
b) Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år
Opstillet: Ingen opstillet

9.

Eventuelt
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Der er fundet en ny formand til SU Trial. Det bliver Kenneth Mikkelsen.
Kenneth gav en kort præsentation af sig selv.
Medlemmerne af de 2 SU’er skal huske at søge om fortsættelse i udvalgene. Blanket
kan findes på DMUs hjemmeside snarest.
Johnny Guldhammer fortalte om deltagelse på messe i Herning, som umiddelbart
vurderes at have været en succes. Hans Jørn Beck supplerede at der allerede nu
arbejdes på at gøre det bedre næste år.
SK opfordrede alle Off-Track klubber til at møde op på klublederseminar og
repræsentantskabsmøde, samt andre DMU arrangementer. Det er vigtigt for
Off-Tracks indflydelse at klubberne er repræsenteret. Fremmøde betyder
indflydelse!
Der blev spurgt ind til klubtræneruddannelsen vedrørende indhold og værdi for
klubberne. Det kan fra DMUs side kun anbefales at tage uddannelsen. Mere
information kan fås ved henvendelse til DMUs administration.
Hans Jørn Beck takkede alle for fremmødet på årets repræsentantskabsmøde!
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