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Referat fra SK OT-møde 02-15 (Skype) 
 
Møde:  02-15 
Mødedato: 29.09.15 
Til stede:   Anita Silkjær, Johnny Guldhammer, Hans Jørn Beck og Kasper Darfelt 
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  29.09.2015 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Velkomst 
 
 

 

2. Status SU Enduro 
Mangler en enkelt afdeling af DM. DM har kørt tilfredsstillende i år. Der har været et 
svagt faldende deltagerantal. 
SU Enduro har afholdt møde for nylig (referat mangler). 
SU Enduro barsler med nogle reglementsændringer, herunder nedsættelse af 
støjgrænse og samtlige afdelinger skal tælle i DM fremover. 
SU Enduro bedes inden sidste afdeling af DM foranledige at sidste års bronze 
medalje i B-klassen afleveres til rette vedkommende, da den desværre blev 
udleveret til den forkerte. 
SU Enduro prøver at indarbejde en EL-klasse i 2016. 
Der har været afholdt en træning for bredden i Svebølle. 
Arbejdet i klubberne er stadig pålagt få personer.  
 

 

3. Status SU Trial 
Udvalget består nu af Hans Jørn Beck, Dan Jørgensen og Hans Andersen, der snarest 
afholder et møde, hvor der bl.a. vil være fokus på reglement 2016. 
Det har været en god sæson med højt aktivitetsniveau herunder Nordisk Mesterskab 
i Randers, som blev afholdt i samarbejde mellem Rebild TrialSport, Fyens Motorsport 
og Midtjysk Trialsport. Der var ros fra de øvrige nordiske lande. 
Mikkel Brade har gjort det godt internationalt med flere topplaceringer og er 
samtidig tæt på at vinde det svenske mesterskab for juniorer. 
Derudover har der været et hold til Trial des Nations med en flot 11. plads som 
resultat. 
Deltagelsen til løbene er ligesom i Enduro svagt faldende, det skyldes måske det høje 
aktivitetsniveau i klubberne med gode muligheder for træning. 
Der er afholdt åbent hus arrangement i Birkerød, som havde et flot fremmøde og 
mange var ude at prøve at køre trial. 

 

 

4. Reglement 2016 
Deadline for SU Trial og Enduro er 15. november, hvor ændringer skal godkendes SK. 
Reglementerne forventes herefter at kunne offentliggøres primo december. 
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En enkelt ændring i Trial foretages allerede nu: 
 
9.4 Aldersgrænser  

 Over 10 år valgfri slagvolumen.  

 8-10 År max 125 cc 

 Børn på 6 år kan deltage på motorcykler med maksimal 50 80 cm³ 
slagvolumen. 

 Under 10 år må el-motorer være max 5Kw.    
 

5. Licenser og økonomi 
Budgettet holdes indtil videre og det ser ud til at de afsatte midler til 
breddeaktiviteter bliver brugt i år, hvilket er meget glædeligt. 
 
Der er pr. d.d. en let stigning i både Trial og Enduro og derfor selvfølgelig også samlet 
set for Off-Track. Der er i alt udstedt 288 licenser. 

 

 

6. Nordisk møde 
Hans Jørn deltager for Trial, der allerede har talt med de nordiske kollegaer. 
Anita deltager for Enduro. Ingen fra SU Enduro har haft mulighed for at deltage, 
hvilket er beklageligt. 
Johnny ønsker også at deltage. Anita kontakter Kenneth.    
 

 

7. Klublederseminar 
SK opfordrer på det kraftigste klubberne at deltage. 
Trial afholder arrangørkonference med fokus på løbskalender og reglement 2016, 
samt erfaringer fra året der er gået.  
DMU har Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) på fællesdelen om fredagen. 

 

 

8. Eventuelt 
Kommende møder afholdes ultimo november og medio februar, formentlig på 
skype. 
    
 

 

 


