
Referat. 

  

Møde i Trialgruppen d. 15/11 2008 hos Hans Jørn Beck.   

  

Deltagere. 

Hans Jørn Beck  (HJ) 

Kim Hirschgaard Nielsen (KN) 

Michael Andersen. (MA) 

  

1: Gruppens arbejde i 2008 diskuteredes, der har været nogle opgaver der ikke er blevet udført i 

forhold til aftaler, ved tidligere møder.  HJ påpegede vigtigheden i at aftaler bliver overholdt, eller 

at man alternativt siger fra som Ole Kristensen blev nødt til tidligere på året.  Udskiftningen af det 

Jyske trialgruppe medlem, har været positivt for alle implicerede.    

Af opgaver der således ikke er blevet udført i forhold til sidste referat er.  

Skilte: Dette tager MA sig af,  Michael kommer med oplæg senest 1/12 2008 

Velkomstfolder:  MA bruger mit oplæg til tekst og Thomas Ertmanns oplæg. Og kommer med 

første oplæg 1/1 2009 

  

2: Det besluttedes at beholde den nuværende sammensætning af gruppen.  

  

3: Opgaver der skal arbejdes med i  2009. 

Official uddannelser: HJ har godt gang i dialog omkring dette, der vil sandsynligvis 

kunne afholdes kurser i foråret.  

Afmærkningsstandarder: Vi afventer oplægget fra MA målet er samme type skilte ved 

alle trials.  

Træningsskole for Elite/A kørere: HJ undersøger muligheden for et træningsophold i 

Sverige (Partille) med ”professionel træner: 

 Træningskole: KN arbejder med Træningskole for voksne i Hedeland.  

 Tidtager program: HJ undersøger mulighederne, der er modtaget prøve på program fra 

                      Norge og Tyskland, ( Efter mødet har Knud Møller AMK tilkendegivet at han vil              

                      stille sit Access baserede program til rådighed for andre klubber) 

                      2009 Kalenderen er indsendt til DMU  

   

Der blev diskuteret om der skal være flere trials, vi mener at udviklingen vil vise det, kommer 

behovet hurtigere end vi regner med, kan der hurtigt arrangeres flere.  Senest til Klubleder 

seminaret blev HJ spurgt om muligheden for et trial på Nisseringen.  Ydermere har MA været ude 

at kigge på et terræn vi har fået stillet til rådighed til et stævne.  

  

Sværhedsgraden blev igen diskuteret, og man var enige om at de generelt lettere trials vi har set i år 

skal bibeholdes indtil videre. Der har været trial i år der har givet mange points. Det har dog ifølge 

vores vurdering ikke været tilsigtet fra arrangørerne, men arrangørerne opfordres igen 2009 at følge 

linien, med forholdsvis lette spor.       

  

4: MA havde et spørgsmål omkring oprykning fra C klassen.  HJ svarede at man skal huske at C 

klassen er en indslusningsklasse,  der er inden der rykker op uden at have fået gode resultater i C 

klassen,  en rigtig god kører kan rykke op efter 3 trials, forudsat der er mange deltager i klassen, 

omvendt kan en kan så talentfuld kører i C klassen i mange år.   Er der en der rykker op, som ikke 

har ambitioner om at skulle køre noget der er sværere end C, er Motionsklassen jo altid åben,  der 

får man blot ingen pokaler, men det er jo heller ikke derfor nogen vil blive i C. 

  

5: Man vil undersøge muligheden for at få Classic klassen med i Trialaction Cup.  

 Referent HJ 



 


