Referat Møde SU Trial - dato 28/06/2013
Sted: Via. Skype
Mødetid: 17.00
Deltagere: Jan Jørgensen (JJ), Leif Nielsen (LN), Thomas Ertmann (TEO)

Dagsorden
1.

Sværhedsgrader (indkommende mails og telefoner samtaler)

Der har været flere henvendelser til Sportsudvalget – både via mail,
og via telefonen – som har lydt på bekymringer omkring
sværhedsgraden af de sidst afholdte løb.
Vi skal starte med at sige at der kan være løb som ”rammer ved siden
af hensigten”, og det skal alle have forståelse for – det er kun
mennesker der bygger, og derfor kan fejl opstå.
Det er samtidig også Sportsudvalgets holdning at Trial ikke er en
sport hvor motorcyklerne skal slæbes rundt, og hvor vinderen
minimum skal have 50 prikker for det har været sjovt. Trial er en
koncentrations sport, hvor balance og teknik skal være i højsædet. Fra
Sportsudvalgets side skal derfor lyde en henstilling til at klubberne
ikke laver sværhedsgraden i sektionerne efter de bedste i klasserne,
men således at den brede midte kan deltage –
Sportsudvalget laver ikke løb – det gør klubberne – og derfor kan
Sportsudvalget ikke styre sværhedsgraden direkte – vi kan kun
henstille. Dog vil Sportsudvalget fremover efter hvert løb, lave en
efter evaluering med klubben – ud fra de tilbage melding der er
kommet til sportsudvalgets medlemmer efter løbet. (ikke under løbet)
Der er kommet forslag om at der én gang om året lavet et kører møde
– hvor alle kan møde op, for at få en snak med Sportsudvalget. Dette
vil Sportsudvalget nok forsøge at prøve af i sæsonen, for at se om det
evt. kan skabe nogle gode ideer. Mødet forslået lavet senest i OKT, og
evt. sammen med et løb..

2.

Opgaver til 2013
a.

Sektionsbygger bog (hvad skal være i en sektion, og hvad skal der trænes efter)

Til arrangør konferencen i November 2012, var der flere klubber
der ønskede at der blev lavet en Sektionsbygger håndbog – som
også kunne danne grobund for træningen. Sportsudvalget går nu
i gang med at oversætte den Norske Sektionsbygger bog, som
lader til i store træk at kunne give os det vi ønsker.
Opgaven med at få denne bog oversat, er pålagt TEO

b.

Uddannelses politik + Official uddannelse

Der skal påbegyndes arbejdet med at bygge videre med den
official uddannelse der blev påbegyndt i 2012. Dette gøres for at
Sportsudvalget (og dermed Dansk Trial) selv får en finger med i
spillet – og for at lette denne opgave for Uddandelses Udvalget
under DMU – LN vil arbejde videre med dette.
3.

Mere synlighed om Sportsudvalget – samt sportsudvalget opgaver/beføjelser

Der er stor tvivl om i Trial miljøet, om hvilket opgaver/beføjelser som
Sportsudvalget for Trial har – og hvilke opgaver der skal varetages af
klubberne. Derfor påhviler det det Sportsudvalget at sørge for en
bedre kommunikation ud til kørerne. Dette kan gøre igennem de
vanlige medier – mail, hjemmesider og Motorblad – men skal i lige så
høj grad være igennem udmeldinger til løb. Det vil sige at vi fortæller
lidt efter hver løb, og hvad der sker i øjeblikket, hvad vi har gang i,
hvad vores beføjelser er og – i lige så høj grad – hvad det ikke er.
4.

Udkast til reglement 2014
Udkast til reglement skal være Off Track i hænde senest slut okt. Der
skal Sportsudvalgets medlemmer allerede nu begynde arbejdet med
at samle ideer til reglementet 2014. Dette vil blive diskuteret
yderligere på næste møde.

5.

evt.

6.

Næste møde er Torsdag den 22 August kl. 17.00 via Skype

