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Referat fra SK OT-møde 
 
Møde: SK OT 02-16 
Mødedato: 28.09.2016 
Til stede:  Hans Jørn Beck, Anita Silkjær, Johnny Guldhammer og Camilla Friberg  
Ikke til stede: - 
Referent:  Camilla Friberg 
Dato: 03.09.2016 

___________________________________________________________________ 

   
   
   

1. Velkomst 
Mødet indledtes kort med en præsentationsrunde, da det var første SK-møde hvor 
Camilla, der er ny sportssekretær for Off-Track deltog. 
 

 

2. Status SU Enduro 
I forhold til de seneste år, har vi har mistet lidt kørerlicenser dog intet alarmerende. Ser man 
udviklingen over de seneste år ser det fornuftigt ud. Det virker til, at mange mangler tid eller 
penge til at køre løb, hvilket resulterer i en af vores største udfordringer, nemlig at der 
mangler tilmeldinger til løbene.  
 
SU arbejder pt. på reglementsændringer til 2017. Det virker til at blive en fornuftig løsning, 
hvor der blandt andet diskuteres ændringer i forhold til farve, plader og lygter. Der har 
været snak om, at der nogle steder i tillægsreglerne vil være hævede støjregler. SK ønsker at 
støjgrænsen fastholdes på nuværende niveau.  
 
Det diskuteres, hvorvidt der skal oprettes flere klasser, hvilket kan give en udfordring, i 
forhold til antallet af kørere. Det kan dog også tiltrække flere kørere til enduro. 

 

 

3. Status SU Trial 
Hans Jørn er igen blevet formand, da den tidligere formand desværre ikke havde mulighed 
for at prioritere opgaven.  
Det har dog gjort at vi har fået sat gang i blandt andet officialuddannelsen, ligesom der også 
er andre ting på vej. 
 
Trial havde, som resultat af flere nye klubber, i lang tid et stigende medlemstal. De seneste 
to år er udviklingen dog stagneret. Det skyldes at de frivillige i klubberne er under et stærkt 
pres. Men faste trænere, klubtrænere samt flere frivillige kan bidrage til større udvikling i 
medlemstal. Der er færre medlemmer der deltager i alle løb. 

 
 

 

4. Reglement 2017 SU 
Processen er godt i gang. SU Enduro og SU Trial er godt i gang, og er klar med oplæg omkring 
reglementet til klublederseminar (Arrangørmødet). 

 
 
 
 
 

 



                   

Side 2 af 2 

   
   

5. Licenser og økonomi 
Økonomien ser fin ud. Pt. er der et overskud, hvilket betyder at er stadig penge tilbage til 
efterårets aktiviteter. 
 
Licenser: Vi er umiddelbart i mål med antallet licenser, hvis vi sammenligner med sidste år. 
Vi er den eneste gren, der er på samme tal som sidste år, hvilket må siges at være positivt 
for Off-Track. 

 
 

 

6.  
 
 

Program til Klublederseminar 
Det virker til, at mange er engagement i deltagelse ved klublederseminaret. 
 
I trial afholdes et arrangørmøde, hvor dagsordenen kommer ud senere. Mødet vil blandt 
andet omhandle: Status fra klubberne, næste års reglementsændringer, hvad foregår der 
indenfor eliten, næste års løbskalender. 
 
Enduro vil lave noget lignende. Det er dog svært at snakke om løbskalenderen, da den først 
fastlægges senere. Johnny fastlægger programmet i samarbejde med Dan. 

 

   

7. Eventuelt 
Næste møde afholdes i slutningen af november. 
 
Træneruddannelse: 
Camilla påmindede om, at fristen for træneruddannelsen er overskredet, men at 
interesserede klubber snarest skal kontakt Lea (lkh@dmusport.dk). 
 

 

   

   

   

 

 


