Referat SU-møde d. 7. maj 2018, afholdt på skype
Deltagere: Hans Jørn Beck, Andy Jones, Sofie Sørensen og Thomas Ertmann (referent)

1.

Velkommen til de nye, og introduktion til strukturen i DMU (HJB)
Andy informerede omkring udfordringerne i Allerød.
Hans Jørn informerede omkring, hvordan DMU er organiseret, og hvordan
Sportsudvalget passer ind i dette. Sportsudvalget er underlagt Sportskommissionen
Offtrack (Enduro og Trial). Sportslige beslutninger ligger i Sportskommissionen (SK)
for den enkelte sportsgren, mens budgetter fastsættes i Sportsudvalgene (SU).
Beslutninger omhandlende Talent og Elite ligger under landstræneren - direkte under
DMU.

2.

Orientering om opgaver i gang. Herunder evt. uddelegering.
Pigedag (HJB):
Der er sat en dato for træningsdag for piger. Stedet er Kolding. Der er lavet aftale
med Ole K. omkring cykler og træning. Camilla fra DMU har sørget for "goddie bag".
Camilla har ligeledes lavet lister omkring "gamle" kørere som har forladt
motorsporten, og som bliver inviteret - 120 personer.
Der er ansøgt om tilskud fra DIF (5.000 DKK) - ikke øremærket til noget specielt, ud
over at dette skal omhandle piger til piger.
Dette er gjort igennem Fyns Motor Sport, da det skal være igennem en klub.
Sofie vil gerne tage denne opgave fremadrettet, og vil tage kontakt til Camilla ved
DMU

Simple Trials (HJB):
Da vi "kun" har 5 løb i 2018, opfordrer SU klubberne til at lave små Simple Trials,
med selvbedømmelse.
Løbene kan opsættes på 2 timer, og der er ikke nogen løbsafgift. Men man kan få
dem i vores løbskalender, med vores normale anmeldelses system. Dog vil det
udelukkende være med betaling på dagen. På den måde holder vi aktivitetsniveauet,
samtidigt med at der er noget socialt i gang.
Det er dog vigtigt at det er arbejde der ligger i klubberne.
Der er godt gang i det ved RTS, og MTS hvor Morten (RTS) har taget opgaven.

Andy vil prøve at få lavet et Simpelt Trial på Sjælland.

Tumlinge og Kadet Trial (TEO):
Thomas informerede omkring Tumling og Kadet Trial.
Fra 2018 er der udbygget med en kadetklasse i disse løb. Kadetklassen bliver med
præmiering af 1,2 og 3 i klassen, men stadig med selvbedømmelse - men med lidt
simplere regler for points.
Løbene bliver stadig kørt som DMU-promotionarrangementer i 2018 (uden licens).
Det første løb bliver den 26 maj i Roulund ved RTS.
Kan der skaffes rygbeskytter til tumlinger (2-5 år?)
Thomas har denne opgave - med assistance fra Sofie

DMU Træning (HJB):
Der bliver lavet DMU-træning i 2018 på Fyn. Området skal gerne være et sted, hvor
vi normalt ikke træner. Det er Sofie og Morten der tager denne opgave, imod et
vederlag fra DMU - aftalt direkte med sportsudvalget.
Tidspunktet kan være i sommerferien - Sofie sætter en dato i maj (til hvornår
arrangementet skal afholdes)
Hans Jørn vender tilbage til Sofie om, hvor træningsskolen kan afholdes (område).
Sofie har denne opgave.

Official uddannelse (HJB):
Der er nu lavet e-learning til stævneleder. Det er en simpel måde at få uddannelsen
på, og Hans Jørn vil nu sende link rundt til de der har ytret interesse for
uddannelsen.
Hans Jørn fortalte lidt omkring de forskellige næste e-learninguddannelser - Chef for
Teknisk kontrol og Chef for Miljø kontrol.
Der blev talt om rygbeskytter - over og under 18.

Formaliseret samarbejde med Ole K. (HJB):
Vi ønsker, at der bliver konverteret flere af de personer som Ole K har ude at prøve
trial.
Det er ikke meningen, at der skal være mere arbejde til SU eller klubberne.
Hans Jørn tager fat i Ole for at høre, om han vil være med - vi finder så ud af
bagefter hvordan modellen skal være.

Det er en generel model, selv om vi kalder den Ole K-modellen, som kan benyttes af
alle godkendte udbydere af trialkurser - godkendt af SU.

Ungdoms Trial - hvad gør vi?
Som det ser ud lige nu, bliver der ikke ungdoms- og pige-DM i 2018.
Der vil dog blive lavet en pige-DM-klasse (ala 2017-løbet), til sidste DM-afdeling.

