Referat Møde SU Trial

dato 09/10/2011

Sted: Tandskov træningsområde ved Silkeborg
Mødetid: 11.30
Deltagere: Michael Pedersen (MP), Thomas Sørensen (TS), Leif Nielsen (LN), Thomas
Ertmann (TEO)

1. Gaver til Steffen Sten cup
Der er indkøbt præmier og medaljer til Steffen Sten Cup. Præmierne
består af gaveæsker far Muc Off MC rengøring s produkter. Det er store
og flotte gaver, og de skal nok komme til at imponerer kørerne
2. DM fra 2013
Det blev vedtaget at der fra 2013 vil være en omlægning af DM
klasserne. Elite DM vil forsætte som nuværende, men DM-B vil blive
nedlagt. Derimod vil DM-B blive erstattet af en DM Junior, for kørere
under 18 – som vi kender det fra udlandet. De nærmere regler for
hvordan DM-Junior skal afvikles, vil blive udarbejdet i 2012.
3. Træningsskole
Planlægning omkring træningsskole for B og C - 2011 er ved at være
færdig. Der er lagt program, bestilt T-shirts og booket trænere. Der er
allerede nu god tilbagemelding, og mange spændte kørere. Detail
planlægningen vil blive lavet af Thomas Sørensen, og komme rundt i uge
42.
4. Budget 2012
Budget 2012 skal være klar til SK Offtrack inden 25. okt. Budgettet vil
blive udarbejdet af Thomas Ertmann, og rundt sendt til SU Trial. Modsat
sidste år, skal der i år laves et budget der er delt i drift (bredden) med
faste udgifter, og så projekter, som skal søges ved SK
Offtrack/forretningsudvalget. Det er bestemt at der skal søges til 2
projekter i 2012 – nemlig deltagelse i NM og TdN.
5. Kalender 2012
Løbskalenderen 2012 skal være færdig medio december. Allerede nu
sendes den internationale kalender rundt i SU, således at vi ikke ”dobbelt
booker”. Leif Nielsen vil være den der kontrollerer løbskalenderen op
imod Classic kalenderen.

6. Official
På klubleder seminarium i november, vil de forskellige Offtrack grene
(Trial og Enduro) sætte sig sammen, og her lave et fælles udspil til
Official. Leif standser dermed i udarbejdelser af et Trial udspil, ind til
andet er aftalt.
7. Landstræner
For at kunne styre den forsatte proces i udviklingen af Eliten i Trial, blev
det vedtaget at ”ansætte” en Dansk Landstræner. Landstrænerens rolle
vil blive at sætte et Bruttohold til landsholdet. Landstræneren vil stå for
træningssamlinger, træningsplaner, udvikling og holdsammensætning i
deltagelse i TdN og NM.
Der var bred enighed om at Niels Nicolaisen vil være det perfekte valg,
og Niels har allerede accepteret.
Landstræneren vil refererer direkte til SU Trial igennem SU formanden.
Landstræner jobbet er ulønnet, men der vil blive ydet evt. kørsels
godtgørelse mv.
8. Sponsor 2012
Der mangler stadig en sponsor til Trial Cuppen 2012. Steffen Sten skal
have buddet først. 09
9. Næste møde
Næste møde bliver et webmøde i November måned.

