Referat fra Arrangørmøde
Møde: Arrangørmøde i forbindelse med klublederseminar 2017
Mødedato: 4/11
Til stede: Villum Nicolaisen RTS. Morten Andersen RTS. Kjeld Jensen RTS. Dann Madsen KMCK.
Søren Overby MTS. Jens Kristiansen MTS. Jesper Antonsen FMS. Thomas Ertmann SU trial. Hans
Jørn Beck SU Trial.
Referent: Hans Jørn Beck
Dato: 5. november

1.

Velkomst.
Det er godt at se, at nogle klubber prioriterer at komme til dette vigtige møde. Da vi i
dagordnen var afhængig af, hvad tid indlæggende kunne præsenteres er
rækkefølgen af nedenstående ikke nødvendigvis korrekt.

2.

Præsentation af det nye elite-setup
Søren Normann Andersen, DMU’s sportschef, gennemgik en kort præsentation. Der
er i princippet ikke noget nyt, andet end at der er kommet en ny mand ved roret,
nemlig Thomas Pedersen FMS. Han vil fremadrettet tage sig af elitearbejdet,
ligesom han også i samarbejde med klubberne vil tage sig af talenterne. Har man
spørgsmål til arbejdet, skal disse rettes til Thomas Pedersen

3.

Præsentation af Tumlingetrial
Thomas Ertmann, SU trial, præsenterede setup’et. Der på nuværende tidspunkt har
været afprøvet et par gange (2017). Der er ingen tvivl om, at i forhold til det meget
begrænsede arbejde der ligger i disse arrangementer, er det en fin mulighed for at få
nye og flere medlemmer i klubben, ikke mindst de vigtige forældre. Klubberne
opfordres derfor til at lave et eller flere af disse arrangementer i 2018. DET ER
NEMT. Yderligere materiale kan får ved henvendelse til Thomas Ertmann.

4.

Kommunal støtte og fundraising
Camilla Friberg (Trial og Enduro’s sportssekretær på kontoret i Brøndby) fortalte lidt
om de forskellige muligheder der ligger i både kommuner og private fonde til at søge
midler til f.eks. udvikling eller ungdomsarbejde. Det kan ofte virke kompliceret, men
både kommunerne og Camilla Friberg kan hjælpe med en evt. ansøgning. Klubberne
skal selv undersøge, hvad muligheder du har i netop din kommune (der hvor klubben
har adresse). Kontakt gerne Camilla på 29686874, hvis I har spørgsmål. Hendes slide
er som aftalt sendt rundt til alle deltagere.

5.

Officialuddannelser
Fra 2018 skal klubber være startet med at uddanne officials, der bliver løbende
produceret e-learningskurser, f.eks. er Stævnelederkursus i trial (næsten) færdigt, og
der kommer flere til hen over vinteren. Vi kan dog nok ikke regne med, at alt er på
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plads og klubberne har fået uddannet alle officials til 2018 sæsonen, hvorfor vi også
dispenserer denne sæson, men fra 2019 skal klubberne være klar.
6.

Reglementsændringer
Der er ikke nogen egentlige ændringer andet end antallet af DM-afdelinger bliver
reduceret til 5, og som en naturlig konsekvens af at flere og flere bruger mindere, vil
der blive tilføjet at mindere skal være i besiddelse af en triallicens, ligesom de også
skal tilmeldes på løbskalenderen (gratis).
Mindere skal bære hjelm, hvis de evt. skal hjælpe i sektionen.

Mindere.
Det er tilladt for køreren at tilmelde 1 minder, minderen skal have triallicens ligesom
hans MC og udstyr skal opfylde samme krav som almindelige deltagere, ligeledes
skal han tilmeldes via løbskalenderen som øvrige kørere. Mindertilmelding er gratis.
Når minderen er i sektionen for at hjælpe, skal han bære hjelm.

Ligesom ”minder” bliver tilføjet i pkt. 5,4
”Er en kører/minder herunder til gene for en anden kører, der er ved at gennemkøre
sektionen, kan den pågældende gives 5 point.”
Derudover tilføjes et punkt som egentlig altid har være gældende, det har bare
aldrig være skrevet i reglementet.
”Bedømmerens bedømmelse er at betragte som fakta, og der kan ikke protesteres
over bedømmelsen, medmindre at der er en regelstridig bedømmelse.”
Der blev påpeget at der nogen gange inden for de sidste år, flere gange er blevet
accepteret at en kører har fået lov til at køre færdig på en anden cykel efter havari,
man har gjort det af ”sportslige hensyn” og på opfordring af konkkurende kørere.
Der er dog igen tvivl om at det er regelstridigt og en meget essentiel del af sporten
at man kan holde sin cykel kørende,
Derfor vil det ikke længere blive accepteret, er cyklen defekt er man udgået, og man
kan heller ikke fortsætte på en anden cykel uden for konkurrence.

7.

Løbkalenderen
Den foreløbige kalender ser således ud. Datoerne bliver først endelig fastlagt når
den svenske kalender er offentliggjort.
Der kommer ikke flere løb til, men klubberne opfordres til at styrke det lokale
arbejde, f.eks. afholdelse af klubmesterskaber, træninger osv. i erkendelse af at et
løb tærer på de frivillige kræfter, og da et stævne ikke gør noget for rekrutteringen,
er klubberne enige om, at det er den bedste løsning.
DM 1 Øster Hornum
DM 2 Skov Trial
DM 3 Tandskov
DM 4 Jørgen Nielsen
DM 5 Rolund

RTS
FMS
MTS
FMS
RTS

1-4 (EM d. 7-8)
Juni
16-6
9-9
30-9 (TDN 23-24/9)
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Classic trial
Aunsbjerg classic
Thy Classic
Fionia
Hårup Classic
Søndersø Classic
8.

HDMK Marts
RTS
6 Maj
FMS
12-13 Maj
MTS
Juni
FMS

Eventuelt
De kommende sikkerhedskilte blev diskuteret, de vil være klar til sæsonstart. Så blev
resultaterne af det netop udsendte spørgeskema præsenteret. Et spørgeskema der
viser, at det ikke står helt skidt til i dansk trial.
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