Referat Møde SU Trial - dato 24/10/2013
Sted: Via. Skype
Mødetid: 20.00
Deltagere: Hans Jørn Beck (HJB), Leif Nielsen (LN), Nicolai Schmidt (NS)

Dagsorden
1: Sidste Møde. Se referat.
Der var ingen kommentarer til referatet ud over at der stadig mangler at blive lavet
uddannelse/kursusmateriale og strategi for vores officialuddannelse.
LN. Arbejder videre med dette. Deadline er at det skal være klart til 2015 sæsonen.
2: Sportsudvalg. Hvad nu
Vi er reelt i en situation at vi reelt ikke har et fungerende SU trial. Formanden Thomas Ertmann
har tidligere meldt ud at han ville stoppe til Repmødet, af arbejdsmæssige årsager, sidenhen har
situation så ændret sig så han reelt er stoppe allerede, samtidig har Jan Jørgensen meddelt at han
ikke var interesseret i at fortsætte, og senest har LN meddelt at han blot laver reglementet
færdigt, så det er også slut. Vi har dog optaget et nyt medlem i gruppen, Nicolai Schmidt, NS har
ved flere lejligheder i løbet af det sidste år tid, udtrykt ønske om at gøre et stykke arbejde i SU,
hvorfor det var naturligt at udpege ham som nyt medlem.
Men vi skulle jo gerne finde 2 – 3 mere. Hvorfor følgende besluttedes
Der skrives til klubformændene om de har emner til SU. HJB 1/11
Der laves skriv om SU arbejde, der ligges på DMUsport og udsendes nyhedsmail om. HJB 1/11
3: Reglement 2014.
Reglementet blev systematisk gennemgået, det er fundet en del overflødige tekster, ligesom der
mangled enkelt præciseringer. Og official reglementet er blevet indskrevet i reglementet. Udover
dette besluttedes følgende ændringer.
4.3 Classic Elite ændres til Classic Hvid.
4.4 Ændres så der altid skal bruges bændel
5.0 Ved tildeling af bestemt startsektion, skal det altid gøres klassevis.
5.1 gennemsnitlig hastighed max 10 km.t . 7 minutter pr sektion pr omgang.
5.1 Tidsbegrænsning for første omgang droppes.
5.4 Arrangøren kan tillade at sektionerne ikke køres i rækkefølge, under forudsætning af det kan
gøres sikkert.
5.7 b det tydeliggøres at det kun at hvis man rører motorcyklen at man for 5

5.8 Ved absolut pointslighed deles placeringen. F.eks 2 kørere slutter på andenpladsen, næste
placering er således 4.
6.1. Nu kræves en farvemarkering minimum 50cm² mellem gaffelbroerne, udformning er
ligegyldig.
9.3 Reglen omkring internationalt licens fjernes.
9.3 Overflødig tekst omkring oprykning er fjernet.
9.5 Særligt gældende for Classic fjernes
12.1 Tekst tilføjes ”Maksimale”
13.0 Classic Hvid og +40 får DM status og følger således E. klassen
4: Holdning til kalender
Det er SUs klare holdning at der ikke er for mange stævner, et ønske om at reducere antallet af
stævner vil være at afvikle sporten i stedet for at udvikle, kørere der syntes der er for mange har
jo altid muligheden for at lade være.
5: Oplæg til Sektionsbygger håndbog ( vedhæftet )
Blev præsenteret af HJB, den vil blive præsenteret for klubberne til Arrangør konferencen.
Evt.
NS laver Videoer: Lodsejer præsentation og bedømmer instrutionsvideo. Deadline 15 januar
Næste møde. Aftales senere.
HJB

