Referat fra SU Enduro møde
SU Møde:
Mødedato:
Til stede:

Sorø
6. august 2014
Dan Uno, Rene Danielsen, Søren Reinhard og Henrik Løvenskjold

Ikke til stede:

EXC Niels og Michael Pilsgaard

___________________________________________________________________

1.

Landstræner (Dan)
Herunder også koordineret oversigt over træningsmuligheder (Søren & Michael).
Tilsyneladende er der forskellige synspunkter på hvordan opgaven for Søren og
Michael skal gribes an/træningsformer.
Der sker tilsyneladende ikke noget i klubregi for tiden.
Alternativ til landstræner er en træningskoordinator. Der skal udarbejdes
målsætning: Hvad skal der ske, hvem skal med/deltage? Arbejdet skal ske i
samarbejde med SU Enduro. Muligvis åbne for at de enkelte klubber kan indstille
kørere til SU/træningskoordinatoren. Der er enighed om at der skal stilles krav
om, at de udtagne kørere SKAL deltage i et antal større udenlandske løb i løbet af
året. SU og løbskoordinator vælger disse løb.
André Larsen har meddelt SU Enduro, at han stadig er til rådighed. Dan tager en
samtale med Andre for at afstemme forventninger mht. talentudvikling.

2.

Løbskalender 2015
Kulsbjerg afløser Hallandia – 25.–26. april 2015 / Vordingborg Enduro (Søren R).
HL undersøger om Jægerspris bliver til noget. Søren R. undersøger Kulsbjerg som
alternativ hvis Jægerspris glipper.
2015: DM1 Billund 28. eller 29. marts / DM2 Vordingborg 26. april / DM3 Oksbøl
31. maj / DM4 29. august / DM5 Sønderjysk september / DM6 4. eller 25.
oktober.

3.

Træningslicenser (Dan)
SK tager sagen op om træningslicenser til MX baner på næste
hovedbestyrelsesmøde. De glemte det ved mødet der lige er afholdt.
Vi beder SK om at tage sagen op på næste HB møde. Dan ”opfrisker” teksten fra
sidst, hvorefter den sendes til SK OFT (Hans Jørn & Anita) med krav / ønske om
at emnet SKAL på agenda for næste HB-møde. Om nødvendigt kan Dan Uno
møde frem ved HB mødet og fremlægge sagen på vegne af SK OFT. Et forslag
kan være at DMCU og Enduro betaler lidt mere for at træne på crossbanerne –
ex. ordinær træningspris + 50kr.

4.

Reglementsændringer
Ændring (rep. på banen) er indført (Henrik).
”André-sagen”
SK OFT har sendt en påtale til Peter Andersen (selvom jeg har rykket et par
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gange, har jeg i skrivende stund, endnu ikke modtaget kopi af påtalen). Sagen er
afsluttet. Dette meddeles til André af HL asap.
5.

Løbsmanual
Fælles løbsmanual for klubber som ønsker at afholde et DM (Søren R).
Retningslinjer for løbsafvikling. Bl.a. startprocedure og oplysning om denne ved
instruktion. HL finder ”den gamle løbsmanual” og mailer den til alle i SU for
kommentarer og input (samles af HL).
Transponderstreng bør placeres umiddelbart efter start for at eliminere fejl på
første kørte omgang. Tidtagning startes fortsat på starttidspunktet.

6.

Hvordan sikrer vi arbejdsformen i SU (Søren R)
Al kommunikation til SU distribueres til alle i SU asap. Det er vigtigt at fastholde
strengen i mailkommunikation, ikke kommentere i eksisterende mails eller sende
”løse mails” uden for strengen. Alle er ansvarlige, men ophavsperson samt HL
”rydder op” hvis kommunikationsstrengen ”løber løbsk”.
Engagement: Vil du være i SU Enduro, skal du også gøre en indsats.

7.

Er der dommere/SU medlemmer der har noget i klemme i forhold til
tidligere SU medlemmer/Enduro pionerer? (Rene)
Set udefra og ny i ledelsen, så virker nogle holdninger konfliktsky i mine øjne? Og
det er næsten ok, bare det bliver sagt højt og der ikke er en skjult dagsorden. Så
kan andre evt. stå frem med budskabet.

8.

Faste SU møder før hver DM afdeling (Rene)
Faste SU møder face to face før hver DM afdeling, vi er der alligevel og min. 4
mand repræsenteret burde være nok.
SU holder møder efter behov.
HL undersøger om DMU egentlig har retningslinjer vedrørende SU’s arbejde.

9.

Eventuelt og næste møde
HL undersøger med DMU om hvad vi har at gøre godt med (budget), samt hvad
vi derudover kan søge DMU om i forbindelse med træning, talentudvikling og
andre aktiviteter.
Resultat i Enduro C-klassen rettes.
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