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Referat SK Off-Track Møde  
onsdag d. 20.06.12 hos DMU, Brøndby 

 
Til stede: Hans Jørn Beck (HJB), Henrik Løvenskjold (HL), Anita Silkjær (AS) og Kasper Darfelt (KD). 
 
 

1. Velkomst og introduktion til SK’s arbejde 
HJB forklarede hvordan SK arbejder og hvilke opgaver og roller, som det nyvalgte medlem 
AS kunne tænkes at påtage sig. 
 
Herefter besluttede SK at konstituere sig således: 
 
Formand: Hans Jørn Beck 
Næstformand samt HB: Anita Silkjær 
Kommissionsmedlem: Henrik Løvenskjold 
 

2. Introduktion til HB arbejde 
HJB gav ovenpå den nye sammensætning et indblik i HB’s arbejde samt at det er vigtigt at 
differentiere mellem rollen som klubperson, SK medlem og HB medlem. 

 
3. Status – Igangværende opgaver 

Grenspecifikke officialuddannelser skal etableres. Martin Skov fra uddannelsesudvalget er 
tovholder på projektet og tager kontakt til sportsudvalgene under OFT. Anita følger op 
overfor Martin. 
En klubtræneruddannelse for OFT mangler også samt et official setup for Trial & Enduro. 
SU Enduro og SU trial arbejder videre med oprettelse og gennemførelse af disse tiltag i 
samarbejde med UU. 
 
Banesikkerhedsreglement ønskes formuleret for Enduro og Trial, dette iværksættes i SU 
trial og SU Enduro. Oplæg til dette skal lægge klar inden 1/11.     
 
Rekruttering til udvalg – der skal løbende sammen med SU’erne fokuseres på rekruttering, 
således at sportsudvalgene altid er optimalt sammensat og nye medlemmer kan optages. 
KD mailer formændene for SU for at modtage en opdateret liste over udvalgenes 
medlemmer, så udvalgene bl.a. hjemmesiden fremgår korrekt. 
 
Ide om ændring af klubcykel-licens ordningen, så der ikke længere udstedes licens til en 
specifik cykel der indeholder stelnummer. Derimod ligger ordningen i den kollektive 
forsikring og enhver cykel kan i klubberne bruges til prøvekørsel for nye medlemmer. Et 
potentielt nyt medlem kunne så på dagen udfylde en formular som klubben sender ind til 
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administrationen. Altså en slags en dags prøve licens. (det er måske allerede sådan det 
fungerer i dag).  
  
 
ISDE – SU Enduro opfordres til at fremlægge oversigt over holdets aktiviteter meget gerne 
med angivelse af omkostninger for de enkelte aktiviteter.  
Endvidere bedes SU Enduro oplyse navnene på de endelige deltagere til DMU, da fristen 
for betaling nærmer sig og ikke efterfølgende vil blive refunderet ved afbud. 
 
Visitkort – AS kontakter Kenneth Mikkelsen vedr. visitkort til SK og SU formænd. 

 
 

 
4. Mødeplan 2012 

 
Næste SK møde fredag d. 31. august inden DM Enduro i Børkop. 
 


