Referat Møde SU Trial

dato 08/06/2011

Sted: Tebbestrup træningsområde ved Randers
Mødetid: 17.30
Deltagere: Michael Pedersen (MP), Thomas Sørensen (TS), Leif Nielsen (LN), Thomas
Ertmann (TEO)

1. Hurtig gennemgang af sportsudvalgets opgaver. (Formandens
Beretning)
Vi byder velkommen til Thomas Sørensen. Thomas ret ny i Trial, men har
masser af foreningserfaring fra f.eks. klatreklubben. Vi er glade for at
have Thomas med på holdet.
Samtidig tager vi afsked (eller har taget afsked) med Hans Jørn Bech.
Sportsudvalget opgaver blev gennemgået – samtidig blev
Sportskommissionens
opgaver gennemgået – således at skillelinjen blev ridset op (om end den
er lidt flydende)
2. Eliten - hvor står vi?.
Eliteholdet er udtaget for 2011, som det blev besluttet på sidste møde.
Holdet består af:
Thomas Pedersen
Dan Jørgensen
Morten Andersen
Johnny Rasmussen
Kurt Hansen (m)
Jesper Antonsen (m)
Niels Nicolaisen (m)
Dan Poulsen (m)
Thomas Ertmann (h)
Kristian Jørgensen
Elite holdet har allerede afholdt de første træningssamlinger og en
træningsskole i Sverige. Resultaterne og ideer blev fremlagt.

3. Budget 2011 - er der noget der skal sættes på Budget
a. Kort og tænger til 2011/2012
Dette blev drøftet igennem, om udlevering af tænger og kort til
klubberne. Som udgangspunkt er det stemning for at arbejde imod
et samlet kort – så længe at der laves for mange kort (læs:
muligheder for at ændre kort)
b. Steffensten Cup
Det blev besluttet at de 5.000 kr. der kommer ind i sponsorat på

Steffensten Cup, skal øremærkes til præmiering i cuppen.
c. Eliteholdet
Eliteholdet har på nuværende brugt 8.500 kr. til træningslejren i
Sverige. Der er stemning for at der skal ydes tilskud til TdN og
Nordisk mesterskab. Det påtænkes et tilskud på 9.000 kr. til hvert
arrangement. Det endelige beløb kan dog varierer afhængig af
yderligere projekter.
d. Sponsorater
Thomas Sørensen har forhørt sig om muligheden for sponsorater til
sportsligt arbejde. Han har kontakt til fonden – Carlsberg Sport –
som yder til enkeltsager. Her vil Thomas søge som tøjtilskud til
Elitens ture til udlandet. Landsholdstrøjer betales af
Sportskommissionen.
e. Træningslejr
Der laves en Træningslejr i efteråret. Thomas Sørensen er allerede
kommet med en masse gode ideer som der arbejdes videre med.
Herunder at det skal være en træningslejr for B og C.
At der kan lavet et arrangement om aftenen, for hele Trial DK. Evt.
noget om motion/trial og kost – eller et foredrag af en eller anden
art.
4. Sværhedsgrader - en kort snak om det som mange taler om..
Hvad gør vi...?
Skal vi have en ekstra klasse?. Dette blev diskuteret igennem, og
Sportsudvalget ser for nuværende ikke nogen grund til dette. Vi har
allerede en del klasser, og problemet er at sværhedsgraden i de enkelte
klasser, er for høj til løb. Dette ses tydeligt på antallet af prikker.
Desuden vil ekstra skilte og sektioner gøre det ekstra svært for sektions
byggere.
Desuden er det ikke bare sådan at få startet en ny klasse op – det
kræver et stort planlægningsarbejdet, for at sikre at resten af klasserne
ikke ”falder sammen”.
Det blev vedtaget at der skal sendes en mail rundt via Trial listen, der
forklarer at vi ser sektionerne som blevet for svære, og give nogle
retningslinjer for hvordan de gøres lettere.
5. Official uddannelse
Official uddannelse blev drøftet, og det blev vedtaget at Leif Nielsen vil
lave et udkast der kan diskuteres ud fra. Leif vil kigge på dette inden for
de næste 14 dage, og så vende tilbage.
6. Roller i Sportsudvalget (er alle tilpas med det de laver?

a. Webmand - www.dmusport.dk
Michael Pedersen fortsætter som webmand. Han har lovet at sende
en mail rundt hver 14 dag/tredje uge for at finde et emne.
b. Redaktør på motorbladet
Leif Nielsen forsætter som Redaktør på motorbladet.
c. Kører Repræsentant.
Thomas Sørensen er ny Kører Repræsentant. Dette meldes rundt
til Trial DK via Triallisten.
7. Diverse
Der blev spurgt til Trial brochuren fra DMU – kan den også fås som pdf.
Dette undersøger Thomas Ertmann
Tilskuerløb – hvad kræves der? Thomas Sørensen og Michael Pedersen
arbejder videre på dette.
8. Sidste punkt: Webmøde i August (nærmere dato følger)

