
 
 

Referat fra møde i SK Off-Track onsdag d. 8. februar 2012 
 
 
Til stede: Hans Jørn Beck, Henrik Løvenskjold, Lars Christoffersen og Kasper Darfelt 
 
 

1. Præsentation af Kasper og forventningsafstemning 
Kasper præsenterede sig, hvorefter SK enkeltvis gav en kort præsentation med deres 
baggrund indenfor Off-Track. 
Herefter fulgte en snak om arbejdet i SK. 
 
 

2. Siden sidst 
SK undrer sig over at der ikke foreligger et referat fra Nordic Meeting i Finland på nogen af 
forbundenes hjemmesider. 
Der foreligger meget få referater fra SU’erne, hvilket gør at man kan få den opfattelse at der 
ingen ting sker. Dette er dog ikke korrekt, da SU’erne bruger ”whiteboard modellen”, hvilket 
er accepteret af SK.  
SK skal dog kunne dokumentere overfor HB, at der foregår et arbejde i SU’erne, hvorfor 
SU’erne anbefales at have noget på skrift, der kan udleveres efter behov. 

 
 

3. Økonomi 
Hans gennemgik regnskabet for 2011, som viser et overskud på ca. kr. 44.000,-, hvilket 
især skyldes at der er sparet på administration og at SU’erne ikke har brugt deres 
budgetter. 
Budgettet for 2012 blev ligeledes gennemgået. I 2012 modtager Off-Track kr. 89.000,- til 
Elite & Talent, som bl.a. bruges til at sende et landshold til ISDE til efteråret. 

 
 

4. Vores roller i SK fremadrettet 
Strukturen i Off-Track betyder at de enkelte SU’er egentlig fungerer som SK for de enkelte 
grene. Dermed er det SU’erne der udvikler sporten. 
SK vil gerne hjælpe SU SuperMoto såfremt dette ønskes. Vil SuperMoto hellere høre under 
RR? Lars tager en uformel snak med formanden for SU SuperMoto, Martin Skov Jensen 
om fremtiden. 
SU’erne henstilles til at afgive særskilt beretning til repræsentantskabsmødet ved udvalgets 
formand. Initiativet ønskes taget i brug allerede ved det kommende 
repræsentantskabsmøde i Horsens. 
SK holder styr på løbstilladelser og tillægsregler. Det er aftalt at Kasper følger op på 
klubberne har papirerne i orden. Kasper sender en reminder til klubberne ca. 6 uger inden 
løbet, så klubberne har en mulighed for at bringe eventuelle mangler på plads inden den 
endelige frist der er 4 uger før løbet. Kasper arkiverer papirerne hos DMU. 
Derudover har SK ansvaret for regnskab og budget, samt står for kontakten til HB. Slutteligt 
er det også SK der godkender løbstilladelser og tillægsregler. 
Det er SK’s intention at alle grene under Off-Track på sigt er repræsenteret i SK. 
 
 

5. SK’s rolle i forhold til sportsudvalgene 
SK er tovholder overfor SU’erne, således at de ønsker der kommer fra HB også bliver fulgt i 
SU’erne. 

 
 



6. Repræsentantskabsmøde 
Fra SK og SU deltager Jørn, Henrik, Lars, Curt, Anita og Martin. SK betaler for 2 SU 
medlemmer pr. gren.  
For øvrige deltagere må udgifterne klares af klubben. 

 
 

7. Mødeplan for 2012 
SK afholder møder efter behov i 2012. 

 
 

8. Eventuelt 
B&U udvalget under DMU har sammen med Ole Blædel en ide om åben hus 
arrangementer i klubberne. SK finder ideen god, men konstaterer samtidig at der pt. ikke er 
tid og plads i klubberne til at deltage i disse arrangementer. 
Der er muligvis nogle mangler i Enduro-reglementet, fordi det tidligere var en del af MX 
reglementet. Henrik kigger på reglementet, bl.a. med en tilføjelse til alment reglement mht. 
Enduro træning. 
SK foreslår at klubberne i forbindelse med løb afsætter et lille areal, så børn kan prøve 
sporten. Det skal være leg og forældre skal stå for afviklingen. Der er ingen resultater og 
der køres på Oset cykler. 
Tilmeldingen til ISDE er afsendt og deltagende kørere gøres opmærksom på det faktum, at 
der kræves International Licens samt en særskilt FIM Licens for at deltage. 


