Møde i Trial gruppen. 16/5 2008
Deltagere
Formand Hans Jørn Beck
Sjælland Kim Hirschsgaard Nielsen
Jylland Ole Kristensen.

1: Opgavefordeling i Gruppen.
Udover forskellig opgaver omkring trial sporten i DK. Besluttedes det at sætte navn på nogle konkrete opgaver.

A: Reglement : den samlede trial gruppe. HJB koordinerer med DMU og skriver.
B: Official: HJB arbejder med oplæg til ny officialuddannelse der skal være på plads til næste år.
C: Løbs info. Trial gruppen vil som service for alle klubber, udsende korte mails i mailgruppen når
der er deadlines på tilmeldinger. Dette tager KHN sig af.
D: Trial gruppen prøver i fællesskab på at få fundet skribenter fra alle arrangementer, så vi kan
blive synlige i motorbladet.
2: Opgaver her og nu.
I bestræbelse på at få det gjort lettere og måske billigere for klubberne at arrangere trial, besluttedes det at undersøge
mulighederne for et evt. fælles indkøb af sektionsmateriale, samtidig vil vi også undersøge mulighederne for at finde
evt. sponsorer til dette.

A: Bånd: HJB undersøger ( jeg har fået et tilbud fra Italien 40 kr. pr rulle 500m fragt frit leveret ved
108 ruller )
B: Skilte OK undersøger muligheden for at få lavet skilte (Pile) som dem der bliver brugt
internationalt.
C: Kort HJB indhenter priser på kort. ( også med internationalt forbillede.
D: HJB undersøger om DMU i givet fald kan betale noget.
3: Trial møde.
Det besluttedes at invitere til trial møde d. 14/6 kl 16.00 i Vejrumbro. Et møde hvor alle trial interesserede kan komme
og deltage i debatten. Det er ikke et møde hvor noget skal besluttes eller stemmes om. Men udelukkende et debatmøde
til brug for trial gruppen.
4: Velkomst af nye kørere.
KHN udfærdiger et velkomst skriv der kan gives til alle nye trial kørere i hele landet.
5: Bedømmere.
Den største udfordring i dansk trial er at blive ved med at finde bedømmere. Vi må igen gøre opmærksom på at hvis
hver kører bare have 2 bekendte, venner, børn, forældre, eller lignende, der kunne hjælpe 2 X 4 timer om året, så var
disse problemer løst.
6: Næste års løbs kalender diskuteredes, skal der være flere trials, det besluttedes at se tiden an, og se om vores
fremgang holder på lidt længere sigt.
7: Sværhedsgraden / Ny skiltning
Indtil nu i år har sværhedsgraden specielt i Elite måske været til den lette side, men dette skyldes i høj grad godt vejr,
havde der til disse stævner kommet en smule regn havde billedet set anderledes ud. Den nye skiltning har vist sig at
fungere godt, ikke mindst DM trialet i Hedeland, var et skole eksempel på god skiltning, med forholdsvis få men godt
placerede skilte
8: Der har været lidt forvirring omkring klipning i kort, hvor man skal klippe, i rækkefølge, eller udfor den faktiske sektion,
(førstnævnte blev gjort for at kunne finde en vinder ved fuldstændig pointslighed. Hvis alle ikke starter i samme sektion) for at undgå
dette besluttedes det at, se bort fra dette punkt i reglementet, og i stedet ved lighed. Lave en omkørsel i en sektion, dette vil blive
indført i 2009 reglementet.
9: Der arbejdes i at finde et simpelt Tælleprogram der kan bruges af alle klubber, der findes et program i tyskland, det fås desværre
ikke på dansk, AMK har ligeledes et OK undersøger om det i givet fald mår bruges, hvis det er brugervenligt nok.
10: Kørerne ser ud til at være blevet bedre til at huske ”nummerpladen” på cyklen, men der mangler stadig nogle få, alle har heller
ikke helt styr på den fra i år obligatoriske stopknap, begge dele vil der fortsat være focus på.
Næste møde aftales senere.

