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Sportskommission Off-Track 
 
 
Konstatering af møderet og stemmetal 
7 klubber – 5 har stemmeret 
 

 
Valg af dirigent og stemmetællere 
Kasper Darfelt blev valgt til dirigent og stemmetæller af en enig forsamling. 
 

 
Sportskommissionens beretning til godkendelse 
 
Hans Jørn Beck aflagde beretning på vegne af SK: 
 
Som vi indførte sidste år kan i jo se på dagsordnen at vore sportsudvalgsformænd vil selv 
fremlægge beretning for deres respektive grene, så jeg vil ikke gå mere ind den enkelte gren som 
sådan, men mere fortælle om de overordnede udfordringer der har været i løbet af året.  
 
Vi kan jo glæde os over at både Enduro og Trial igen har haft fremgang, og det er jo fantastisk, og 
når vi kigger tilbage på hvad vi, i de to grene glædede os til da vi stod her for et år siden - ISDE, 
Trial Landstræner og ny Enduroklub kan vi jo se at der er sat flueben i alle felter.   
 
Og Supermoto?  De har haft en nedgang i licenstallet, men faktisk kan vi også her sætte flueben, 
ikke fordi det er noget at prale af, men målsætningen for et år siden var at Supermoto, blot skulle 
holde næsen over vandet. Vi var godt klar over at det kneb gevaldigt med ledere, der ville være 
med til at tage et ansvar og at arbejdet mere eller mindre lå i hænderne på en mand, men de er 
der endnu og der er også en kalender sat op for i år, så må vi se om det lykkes os at tiltrække flere 
kræfter i år. 
  
Men ingen roser uden torne. Vi har i år også for alvor mærket at specielt Enduro er gået fra at 
være en lille sport hvor alle kendte hinanden og var gode venner og hyggede, til at være en sport 
med hård konkurrence om pladsen øverst på podiet. Det har betydet at vores samarbejde med 
DMCU omkring afviklingen af DM har været sat på en hård prøve, og vi må erkende at ingen af os 
havde kunnet forestille os at vi ville få et par sager som vi har set i 2012, og den ene ligger jo 
stadig i DIF’s appeludvalg. At vi har haft disse problemer er der flere grunde til, for det første må vi 
erkende at vi i udformningen af denne samarbejdsaftale kunne have været skarpere, og vi må 
også erkende at vores ”kontorhold” kunne være kunne have været skarpere, ikke fordi der er 
nogen der har gjort noget forkert. Beslutningerne der er taget står vi 100 % bag.   
Men vi SKAL blive bedre. For det andet er det også en naturlig udvikling, når der bliver flere, vil der 
også altid komme nogen til, der stiller spørgsmålstegn ved det vi gør og er kritiske. Nogen gange 
for os frivillige på en ubehagelig måde, og kan virke meget opslidende for de frivillige kræfter, men 
det er en del af gamet, og vil med garanti ikke gå væk af sig selv. Men noget vi kan gøre, er at 
blive bedre til at fortælle vore kørere, hvordan DMU hænger sammen, være mere åbne om hvad vi 



går og laver. Samtidig har kørerne selvfølgelig også selv en forpligtelse til selv at sætte sig ind i 
hvad det er de er en del af.             
I 2012 har vi og fået godt gang i landstræneren i Trial, der nu med en helt ny og langsigtet strategi 
bliver spændende at følge de kommende år. I Enduro har Andre Larsen sat sig i trænerstolen og er 
godt i gang med at udforme strategien for elite arbejdet for 2013 og fremad. Det bliver spændende 
at følge.   
Til sidst vil jeg gerne takke Anita og Henrik for samarbejdet i det forgange år, men den største tak 
går til vore sportsudvalg i Supermoto, Trial og Enduro, og til sidst også en stor tak til Curt Andersen 
for han store engagement igennem de sidste år med arbejdet for at få Enduro til at vokse, et 
arbejde som ingen kan sige ikke er lykkedes.  Om lidt er det jo den sidste beretning Curt kommer 
til at aflægge som formand i Enduro udvalget. da Curt har valgt at trække sig og koncentrere sig 
om arbejdet i Enduroklub.dk og sit firma - en stor tak herfra.   
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
SU Supermoto`s beretning ved Peter Guldberg Johansen: 
 
Ja nu gik der endnu en sæson med Supermoto og vi er meget tæt på at komme i gang med sæson 
2013. 
 
Året 2012 er forløbet med 3 afdelinger af DM SM hvor der i gennemsnit har deltaget 25-30 kører 
pr. afd. det er ikke mange deltagere, men det er min opfattelse at der er flere som holder lidt igen 
med at deltage i en løbsserie som DM/DMU Cup og hellere vil deltage i diverse træning som ikke 
forpligter at man deltager hver gang, men når man har lyst til at støve sin SM cykel af. 
 
DM afdelingerne som blev afholdt i 2012 var fordelt mellem 2 arrangerende klubber FMS og AMK. 
Hvor de to af afdelingerne blev afholdt som weekendstævner / kombi DM i samarbejde RR Mini. 
Og som blev en succes for begge parter. 
 
Hele vinterhalvåret køres der en del indendørs træning på mini moto cykler fordelt i et par gokart 
haller på Fyn og Nordjylland. 
 
Året 2013 afholder vi foreløbig fire afdelinger af DM som kalenderen ser ud pt., der arbejdes på en 
5. afd. kan gennemføres. Men det kniber med at finde klubber som vil arrangere og stå med 
ansvaret, samt problemet med at finde baner til disse løb. Vi har i 2013 fået ALMK med som en af 
de klubber der tør tage det ansvar. Igen i år bliver der to afdelinger i samarbejde med RR Mini 
henholdsvis på Thy og Vojens gokart centre, samt to afd. kun med SM cykler fordelt på 
Nørresundby og Randers køreteknisk anlæg. 
 
Nordisk mesterskab er et emne som jeg er i dialog med SVEMO om. Der er en aftale/ref. fra NMC 
møde i Island 2012, om at der skal afholdes en afd. af NM i hver af de Nordiske lande som 
sammenlagt tæller til NM. Jeg har tilkendegivet at vi kan påtage at afholde sådan en afdeling af 
NM her i DK, da afd. kan kombineres med vores eget DM. Hvis det kan lade sig gøre at få alle 
lande med, ellers bliver der afholdt et enkelt stævne i Sverige midt i juli måned som får status som 
NM. 
 
Licenser hvor og hvad gælder disse til, ja det er en ting som jeg er i kontakt med SK MX omkring, 
men i skrivende stund er der ikke kommet en klar tilbagemelding fra deres side. Vores problem i 
Supermoto og Enduro, er jo at der skal tegnes at træningslicens i MX for at benytte MX baner til 
træning på off-track cykler, men hvis man derimod er i besiddelse af DMCU licens til billigere 
penge end et Off-Track licens i DMU kan man godt træne på MX baner i DMU. 
 
Samarbejde SU RR Mini og SU SM har jeg lavet et forslag om at der skulle findes en løsning på et 
rimelig løbsgebyr for den arrangerende klub. Hvis denne klub var ene om at afholde 
kombistævner, men den dialog er løbet ud i sandet. Så i 2013 afholdes stævnerne som et 
samarbejde omkring baneleje/tidsplan for gennemførelse af stævnet, men med hver grens 
dommer og ledende official på dagen 
 

Beretningen blev godkendt. 
 



Der blev herefter talt om en bane i Hobro, som måske kan komme ind under DMU, f.eks. ved at en 
MX klub er garant for banen. 
AMK informerede om at aftaler for 2013 fra klubbens side er sat lidt i bero pga. interne problemer. 
 
 
 
SU Trial`s beretning ved Thomas Ertmann: 
 
Dansk Trial har i de sidste 5 år haft en fantastisk udvikling, hvor hvert år har set udøverantallet 
stige med imellem 10-20 %. I 2011 nåede vi over den magiske grænse på 100 aktive licenser, og i 
2012 er licensantallet steget til 120 aktive licenser – altså stadig en fremgang på imellem 10-20 %. 
 
Året 2012 var også et år hvor Dansk Trial for alvor så Elite og Talent arbejdet slå igennem. Først 
med dannelsen af et elitehold der skulle danne basis for dansk deltagelse i udenlandske løb, 
samtidig med at det skulle fremme niveauet for den danske trial elite. Dernæst med deltagelsen i 
flere nordtyske løb, og en afslutning med dansk deltagelse i Trial des Nations 2012 – med det 
bedste danske resultat til dato. 
2012 blev også året hvor opgaven med at udvikle den danske elite blev givet bedre rammer, ved at 
flytte opgaven over til den nye landstræner – Niels Nicolaisen – og Talent og Elite udvalget. Dette 
er en omrokering som har været til stor gavn for udviklingen af eliten. 
Efter afslutningen af 2012 sæsonen, er der yderligere sket fornuftige tiltag, da fokus fra Trial Team 
DK (Talent og Elite teamet for trial) har fået tilført en assistenttræner (Steffen Larsen) og en 
teammanager (Henrik Arvad). Dette har for alvor sikret at ”navlestregen” til SU Trial er kappet – 
hvilket styrker både talentarbejdet og SU Trial. 
 
Der har i 2012 også været fokus på breddearbejdet. Som noget nyt har SU Trial forsøgt at flytte 
enkelte aktiviteter over på klubberne – og dermed give dem muligheden for indflydelse og 
indtægter. 
Træningsskolen 2012 blev lagt ud til klubberne, som en af disse aktiviteter. Rebild TrialSport tog 
opgaven og afholdt en fantastik træningsskole. Med en lille brugerbetaling (meget lille hvis man 
spurgte deltagerne) og et lille tilskud pr. dag fra SU Trial, lykkedes det samtidig klubben at sikre sig 
et fint lille overskud på træningsskolen. 
 
Dette vil også være strategien for 2013, hvor SU Trial allerede har ”udliciteret” opgaver som 
træningsskole 2013 og Ungdoms DM 2013 – begge aktiviteter er afsat. 
 
Et nyt tiltag i 2012 var arrangørkonferencen som blev afholdt i november måned. Målet med 
arrangørkonferencen var at få de klubber der arbejder med trial sat sammen for at drøfte trial året 
2013. På konferencen blev løbskalenderen 2013 lavet, reglement 2013 blev gennemgået og 
reglementsændringer blev gennemgået i detaljer. Der blev masser af snak omkring klubbernes 
opgaver, udfordringer og hvordan man kan hjælpe hinanden. Her var det klubberne der var 
idemagerne og der kom en masse gode ideer på bordet. Nogle blev implementeret med det 
samme – som eks. superlørdage med fælles træning på tværs af alle klubber, imens andre skal 
gennemarbejdes af SU Trial – f.eks. udarbejdelsen af en manual til sektionsopbygning og 
sværhedsgrader. 
 
Nu kunne beretningen allerede stoppe med at sige at dansk trial er en kæmpe succes – og det er 
den naturligvis også. Alligevel skal det påpeges at der igennem året, og specielt på 
arrangørkonferencen dukkede flere problemstillinger op, som skal have fokus i 2013 for at sikre 
vækst. 
 
Der er 2 store fokusområder, som lyder fra flere klubber: 
 

1. Frivillige til at hjælpe med at drive klubber, arrangementer og løb. 
Stort set alle klubber har problemer med at skaffe frivillige til at hjælpe med at drive 
klubberne. Her tænkes der både på bestyrelsesarbejdet og på frivillige til at drive klubbens 
arrangementer, løb og daglige træning. Det må og skal – og er – være at fokusområde for 
både DMU (SU og SK) og naturligvis klubberne selv. 

2. Tilgangen af nye aktive. 
For at finde flere frivillige kræves det, at der er flere aktive – og vice versa. Dette lyder 



måske som den gotiske knude, men det er nødvendigt at vi får den løst op, hvis vi skal 
fortsætte væksten i dansk trial. Igen påpeger flere af klubberne at der mangler aktive – 
både til træning mv. – men også som led i det at finde frivillige. 
Den store vækst i antallet af klubber i de sidste par år, kan være en medvirkende faktor på 
dette – både positivt og negativt. Nyhedsværdien i den nye klub, tiltrækker naturligt flere 
aktive – også uden at klubben skal ud for at rekruttere, samtidig med at de reelle udøvere 
(dem der kommer og træner hver weekend) bliver fordelt over flere klubber = færre til 
træning. 
Derfor bør det være et indsatsområde for alle klubber, at skulle tiltrække nye aktive, 
igennem en målrettet indsats med rekruttering. DMU stiller sig til rådighed i denne proces, 
med værktøjer og materialer – og sågar midler. Klubberne må selv stille med den rå 
arbejdskraft og ideerne. 

 
Samlet set er dansk trial på vej det rigtige sted hen, med vækst i både klubber der tilbyder sporten, 
og i antallet af aktive. Såfremt vi fortsætter det hårde arbejde, som er så godt begyndt, er der heller 
ingen tvivl om, at fremtiden ser lys ud for dansk trial. 
 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.    
 
 
 
SU Enduro`s beretning ved Curt Andersen: 
 
Status i få ord: 
Det har været et hektisk år, ikke mindst i kraft af ISDE, som har fyldt meget. Antal licenser er 
steget igen. Nu: 

 129 licenser 

 7 internationale 

 3 dommerlicenser  

Vi har en overordnet positiv fornemmelse, som inkluderer en udvikling fra begynder niveau, til 
eliteniveau. De faste ting vi har gentaget igen og igen, er ved at blive hørt i miljøet. Det er ting som 
køresteder, lavt støjniveau, og at vi skal hjælpe hinanden hvor vi kan. Det spredes stille og roligt. 
 
DM serie 2012: 

 6 afdelinger er gennemført (det sidste som en ”last minute rescue”), sammen med DMCU. 

 Flere kørere end tidligere. 

 DM i klasserne A, B, C, OB, Junior, Off-Road, Damer. De 3 sidste klasser har dog ikke nok 

tilslutning, og det ser ud som om de lukkes ned 2013, om der ikke er de fornødne 

deltagere.  

 Eneste lidt irriterende detalje, har været håndteringen af protester/reglement, under DMCU 

løbene. De gør tingene lidt anderledes.  

 

Begynder træning: 

 For at indsluse nye kørere hurtigere, og få dem op til et niveau hvor det både er sjovt, og 

muligt at deltage i C-klassen til DM afdelinger, har der været afholdt 3-4 deciderede 

begynder træning.  

 Det har fået god feedback, og reelt skabt en stor deltagelse i løbene (= $$$) 

 Flere af disse helt grønne nye endurokørere, har endvidere udvist stor deltagelse i praktisk 

arbejde (løb mv.), samt ved socialt at være en del af miljøet  

 Kan med fordel gentages 2013 

 
Artikler til DMU web / motorbladet: 

 Der er leveret artikler omkring DM i EXTREME enduro, Extreme ”Sea to sky” løb i Tyrkiet, 

samt ISDE til motorbladet.  



 Der har været skåret en del i materialet, hvilket har været noget utilfredsstillende  Skal 

”forfattere” motiveres til fortsat at lave disse indlæg til bladet, er det et skidt signal at sende, 

at materialet redigeres så kraftigt, som det desværre har været tilfældet nogle gange. 

HEDELAND og enduro - igen igen? 

 Efter at have diskuteret hvad Hedeland ville tilbyde, kontra den pris det ville betyde, 

besluttede vi at fortsætte med de områder der var undervejs. HEDELAND må meget gerne 

arbejde videre med Enduro, men de skal gøre det for deres egen skyld, ikke for at tjene 

penge på de eksisterende kørere. Det ville ikke skabe flere kørere i sporten, som vi så det. 

 Sidste nyt i 2013 er dog, at Hedeland vil afvikle en DM-afdeling, og den er nu programsat. 

Afvikling af DM i ekstrem Enduro - et løb 

 Løbet blev afviklet som et 4 timers løb, pigdæk tilladt. 

 Ugerne op til var med streng frost og sne, men få dage før blev det plusgrader. Kørsel på 

tilfrossen sø, gennem vand mm.  

 Stor underholdningsværdi    Men antallet kunne have været større. Vi tror på at det skal 

startes op, før det bliver større.    

 Det var både extremt og sjovt. 

2013: 2. udgave afholdt – denne gang i Jylland. Lidt flere deltagere, men mange er stadig skræmt.  
 
Nye klubber – Jylland?? 

 Det lykkedes – endelig – med Børkop Motorsport. 

 Dan Uno + Johnny Pedersen er drivkræfterne. 

 Der er allerede gang i flere træningsområder 

 Dette er en VIRKELIG stor ting, at få en balance på tværs af landet. Stor ros til alle. 

Fremtidssikring af køremuligheder i enduro = nye baneområder 
Nyt: NCC (Sorø), Udvidelse af Hillerød, Allerød (trial /enduro).  
På vej: Nyt i Jylland, militær(?) 
Det løse:  Bruno’s skovhytte, Eilersen bane. Rye er ved (endelig) at falde på plads.  
Hmm.: Tåstrup. Talt med kommunen…og nu også lejer af område, og aftalt at få foretaget 

lydberegning. 
2013: Lydberegning nu foretaget. Vi er i dialog om at komme videre.. 
 
 
Militærområder. 

 Arbejdes på det via Ole Blædel. Der sker noget. 

Træningslederuddannelse: 

 Fundet folkene, mangler kurserne… 

2013: Kurset er programsat nu, afvikles i Hedelands lokaler. 
 
ISDE 2012 

 Træningslejr Italien for kommende landshold til VM ISDE Tyskland. 

 Fuldt program, 13 hjælpere + 7(!) kørere.  

 Det er et relativt stort set-up, at få det hele til at fungere. Forberedelserne starter LANG tid 

før. Det er meget krævende, for både kørere og hjælpere. 

 Meget lang historie. Se andetsteds. 

 Vi har konkluderet på dette kæmpe projekt. Anses som en succes, om end resultatet kunne 

have været bedre. 

Enduro og piger 
Ikke en eneste blev hængende, efter sidste års samling. Det er simpelthen ikke en plausibel vej ind 
i sporten. Det kræver et "tilløb", f.eks. fra cross eller lignende. Man starter ikke bare i så krævende 
(økonomisk og tid) ud af det blå => vi vil ikke lave sådan et arrangement igen. 



 
Udsending af landshold til Nordisk mesterskab i Finland 

 1/4: LC må finde de egnede 3 mand der kan og vil. ALDRIG REALISERET, DA VÆRDIEN 

VS. KOST VAR FOR LILLE. 

 

Find en landstræner: 

 

 SU satte kriterier op for jobbet.  

 Fundet januar 2013. 

 

Bekymringer: 

 

 Frivillige ledere er stadig meget begrænset. Det slider meget… 

 Som altid – køreområder. Det er og bliver fundamentet for sportens udfoldelse. Har vi ingen 

steder at køre, dør sporten meget hurtigt.  

2013: Dialog om evt. at købe et område, men klubberne er ikke stærke nok finansielt, til at 

gå ud og købe land. 

Beretningen blev herefter godkendt. 
  
 
 

Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 
efterretning                        
Hans Jørn Beck gennemgik regnskabet. 
Resultatet for 2012 gav et samlet overskud tkr. 22. 
Se bilag 1 for yderligere information. 

 
Spørgsmål om ungdomsudvalg kan søge om penge til aktiviteter (Rebild). Svaret er meget klart at 
ja det kan de. 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 

Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
  
 

Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter  
for de kommende 3 år til godkendelse 
 
Det er SK off-tracks prioritet at fortsætte med at styrke og udvikle vores organisation. Vi er fortsat 
en meget skrøbelig størrelse, uden noget kraftigt omgivende netværk. Alle vore frivillige ledere, SK 
- SU og klubbestyrelser består næsten 100 % af aktive kørere. Der skal arbejdes på at gøre det 
lettere og sjovere at være med til at lede sporten.    
På sigt 2-5 år ser jeg gerne at Off-Track kommissionen nedlægges og de nuværende sportsudvalg 
får status af kommissioner.  Forudsat selvfølgelig at vores vækst fortsætter.  
Har vi en god organisation fra "top til bund" kommer aktiviteterne og udviklingen af sig selv.  Har vi 
ikke kan ingenting udvikles uanset hvor mange gode ideer der bydes ind med.   
Vi har i Supermoto fokus på om der kan findes folk til at drive sporten, og fremfor alt udvikle den og 
få den til at vokse, men folkene skal komme af sig selv.  
I Enduro og trial er en af de primære aktiviteter at understøtte udviklingen med at få højnet 
Eliteniveauet og specielt kulturen omkring dette arbejde.   
Ligeledes vil vi have mere fokus på mulighederne for eventuelle sponsorer i samarbejde med 
DMU’s marketings afd.  



Udviklingsarbejdet i de enkelte grene er i Off-Track jo forankret i SUerne, hvor SK opgave her 
begrænser sig til support og godkendelse af evt. nye tiltag.  
 
 
Herefter fulgte en kort debat om fremtidig organisation i Off-Track og der var enighed om 
ovennævnte strategi. 
Der blev desuden talt om muligheden for at SuperMoto kan overveje om det måske ikke vil være 
mere hensigtsmæssigt at høre under RR, da man i forvejen har et samarbejde her og kører på 
samme baner. 
 
Det blev desuden fremhævet at lydgrænsen på 104 db giver store muligheder for kørsel. 
 
 

Fremlæggelse af budget for det indeværende år 
 
Rettelse vedr. trial løbsafgifter. Det bør være kr. 8.700,-. 
SU’er opfordres til at kontakte Martin Gunnar Thenning med henblik på sponsorater. 
Se bilag 1 for yderligere information. 
 
Budgettet blev herefter godkendt. 
 
 
 

Valg til Sportskommissionen samt suppleant 
 

a) Valg af kommissionsmedlem for 3 år 
Opstillet: Anita Silkjær 
                  

 
 b) Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år 
  Opstillet: Ingen opstillet  
  
Anita Silkjær blev valgt af en enstemmig forsamling. 
Desværre ønskede ingen at opstille som suppleant, så denne post kunne ikke besættes.  
   
             

Eventuelt 
 
Fyens Motor Sport blev kåret til årets Off-Track. 
Lars-Bo Rasmussen takkede på klubbens vegne for æren og lovede at fortsætte arbejdet. 
 
Det blev klarlagt at Enduro kørere skal have MX træningslicens for at træne på en crossbane. 
Denne beslutning er ændret på seneste HB møde. SU Enduro arbejder på en ordning.  
 
Klubberne meddelte at de foretrækker at klublederseminaret kun er én dag. 
 
 

 
Referent Kasper Darfelt 


