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Referat fra SK OT-møde 
 
Møde: SK OT 04-16 
Mødedato: 07.12.2017 
Til stede:  Hans Jørn Beck (HJB), Anita Silkjær (AS) og Camilla Friberg (CF, Referent) 
Dato: 08.12.2017 
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1. Velkomst 
HJB bød alle velkommen til mødet 

HJB 

2. Status SU Enduro og SU Trial 
 
Status Enduro (AS): 
Det har været et godt år for endurosporten, hvor der har været afviklet mange løb. Det har 
fungeret fint med mange løb, dog blev enkelte pokalløb aflyst, men erfaringen viser, at det 
generelt er sværere, at få folk til at deltage i løb der ikke betyder så meget. Der har generelt 
været godt med tilmeldinger til løb, hvor det har været en succes at åbne mere op for mx-
kørere. 
I forhold til licensantal har det været et flot år, hvor vi er går fra sidste år at have 166 
licenser (slut november) til i år at have 177. Det er en flot fremgang på 7 procent og en 
udvikling, som vi håber at kunne holde fast i næste år. 
 

Status SU Trial (HJB): 
Det har været lidt business as usual i år. Folk vil gerne bare komme og træne og hygge, så 
der har ikke været samme fokus på løbene. Ud fra dette og den undersøgelse vi har lavet i 
efteråret, så ændrer vi lidt på formatet næste år, så der kun er 5 løb. I stedet vil der være 
ekstra fokus på arbejdet i klubberne og i lokalområdet. I 2017 har været der været stor 
succes med Tumlingetrial. Det arbejde håber vi fortsætter i 2018. 
I forhold til antallet af licenser, har vi desværre oplevet en tilbagegang fra 117 sidste år (slut 
november) til i år at have 100 licenser, altså en tilbagegang på 15 pct. Dette er selvfølgelig 
noget vi skal arbejde med fremadrettet, så vi kan få vendt det til en positiv udvikling.  

 

HJB & 
AS 

3. Reglement 2018 til godkendelse 
Begge reglementer er godkendt i Juraudvalget og kan findes som bilag til referatet. Når 
forsiden er klar vil de endelige reglementer blive lagt på hjemmesiden. Bilag 1 er 
trialreglementet og Bilag 2 er enduroreglementer. 
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4. Rekruttering 2018 
I SK og SU skal vi arbejde fokuseret med de strategiske spor der er udarbejdet i 
Hovedbestyrelsen. Vi har nogle fokusområder, som vi allerede nu påbegynder, så vi 
kan sikre fremtiden for vores to mindre DMU-sportsgrene. I starten af 2018 vil 
Rekruttering komme på dagsordenen i både SU Trial og SU Enduro, så vi kan drøfte 
vores indsats. I SU Trial vil fokus fra 2018 være på det lokale arbejde i klubberne, 
hvor vi ønsker at styrkeklubmiljøet. I Enduro har vi haft en god sæson med åbning 
for mange mx-kørere. I 2018 skal der fortsat arbejdes på at gøre endurosporten 
mere tilgængelig.  
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Ligeledes er det blevet besluttet af indslusningslicensen bliver ændret, så den bliver 
mere attraktiv for off-track, da man fra 2018 også kan bruge denne licens til løb, og 
den vil altså kunne bruges på lige fod med en normal licens. En indslusningslicens er 
for nye kørere der ikke har haft aktivt kørerlicens i DMU de seneste 3 år. 

5. Eventuelt 
 
Intet at referere. 
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