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Referat fra Repræsentantskabsmøde lørdag d. 7. marts 2020, Hotel Scandic 

Bygholm Park i Horsens  

Sportskommission Off-Track 

Til mødet: Hans Jørn Beck, Formand i SK Off-track - Jesper Antonsen, Fyns motorsport - Dan Uno, Enduro-

formand, Børkop Motorsport - Søren Enduro Klub Danmark - Sofie Sørensen, Rebild Trial Sport - Søren 

Overby, Midtjysk Trial Sport - Tommy Brade, Hedeland MX - Henrik Valentin, Børkop Motorsport. 

Referent: Lukas Winther 

 

1) Konstatering af møderet og stemmetal 

Hans Jørn Beck, Formand i SK Off-track - Jesper Antonsen, Fyns motorsport - Dan Uno, Enduro-formand, 

Børkop Motorsport - Søren Enduro Klub Danmark - Sofie Sørensen, Rebild Trial Sport - Søren Overby, 

Midtjysk Trial Sport - Tommy Brade, Hedeland MX - Henrik Valentin, Børkop Motorsport. 

 

2) Valg af dirigent og stemmetællere 

Hans Jørn er dirigent. Intet behov for stemmetællere. 

 

3) Årets klub 

Rebild Trial Sport. 

 

4) Sportskommissionens beretning til godkendelse 

Kort beretning på vegne SK fra Hans Jørn Beck: 

Det er glædeligt at se, at opsvinget har bidt sig fast i både Enduro og Trial, men kraftigt stigende licenstal i 

begge grene, i en tid, hvor samtlige andre grene i DMU er gået tilbage. 

En af grundene er nok, at vi har forstået at give folk det, de gerne vil have. Særligt i enduro kan vi se et 

stigende antal udøvere over de sidste 5-10 år, da de store majoritet af endurokørere ikke ønsker at køre op 

ad store bjerge. De vil ud at køre i skoven og have det sjovt, og det er helt sikkert en af grundene til, at det 

er vokset så meget. 

Så har vi også være gode til at bruge indslusningslicenserne som et værktøj til at rekruttering. Vores tilgang 

er dertil blevet kopieret af resten af DMU med indslusningslicens, der både gælder træning og løb. Men det 

er vigtigt, at dette værktøj bliver brugt, og det er op til klubberne at fortælle rundt omkring, at det billigere 

licens findes. Men den rigtige prøver kommer naturligvis også bagefter nemlig i forhold til at fastholde 

medlemmerne. 



 
 

Side 2 af 4 
 

Vi har fundet en god arbejdsform i sportskommissionen, bestående af Hans Jørn Beck og Dan Uno. Vi 

snakker efter behov og når der er nogle overordnede problemer, som vi synes, skal diskuteres på et andet 

plan i DMU. Samarbejdet fungerer rigtig godt. 

 

Enduro-formandens beretning 

Fremragende år i 2019 med over 200 licenser som var et mål, vi satte for 4 år siden. Indslusningslicenserne 

er et godt værktøj til at få nye ind, da det netop er prisen, der kan afskrække folk og mange har efterspurgt 

et billigere licens. 

Træningsområder er fortsat et problem. Det handler om at gå ud at spørge nogle flere steder. Sjælland er 

den største udfordring, men det er en generel udfordring i hele landet. 

Talent og Elite har ligget stille, da vi er i gang med en omorganisering.  

Det vigtigste er at tilbyde kvalitet ved sporten og at det er sjovt for kørerne. Det fortsætter vi med at gøre 

løbene nemmere og omstændighederne nemmere, så folk kan komme til. 

Der er forsat dialog om militærområder i 2020 med henblik på at få nedbragt prisen ved leje, der steger 

markant i 2020. Dialogen halter dog lidt, men DIF og bl.a. andre ATV klubber har også meldt sig på banen, 

så vi regner med, at der kommer et massivt pres på Ejendomsstyrelsen. Vi kommer i den forbindelse ikke til 

at aflyse løb, men at priserne er en udfordring. De høje priser giver selvfølgelig lidt usikkerhed for sæsonen. 

 

Trial-formandens beretning 

Det har været et rigtigt godt trial år, på næsten alle fronter, det højeste licenstal nogensinde, 130 det er 

faktisk en årlig vækst på 10 % siden 2000.  et tal der er opnået alene på grund af klubbernes arbejde,  med 

stævner, træninger og andre tiltag,  og selvfølgelig godt hjulpet på vej af muligheden for en billig 

indslusningslicens, omkring netop licenserne, har vi igennem de seneste år oplevet et betydeligt skift i folk 

holdning til licensen,  før var der mange der rynkede på næsen,  det var dyrt og hvorfor skulle man nu også 

det, men i dag er langt de fleste meget positivt stemte overfor licensen, hvad man også kan se ved at 

næsten 100 kørere køber licens allerede i januar, dette skifte i holdning har kunnet lade sig gøre fordi vi i 

flere år meget aktivt har fortalt hvad man får for pengene, og ikke ventet med at forklare til nogen 

brokkede sig, en stor tak til kørere og klubber for at bakke op om dette.   

Aktiviteten ude i klubberne er helt fantastisk, hvis man fulgt lidt med på facebook, er det ikke usædvanligt 

at op mod halvdelen af alle landets licenshavere har været ude at træne samtidig!  der har været afholdt 

”enkle” trials altså løb der ikke kræver så meget af arrangøren, f.eks. køres der i grupper hvor man 

bedømmer hinanden, der er dog stadig lidt arbejde med at få det til at blive lidt mere/bedre udbredt.              

Der er blevet afviklet 5 DM afdelinger, hvor der har været et fint deltager antal, men omkring 

løbsafviklingen vil jeg lige vende tilbage til det senere i beretningen.   

Classic scenen er lidt stagnerende, det har i et par år knebet med at få nye til, og nogen af de gamle er 

begyndt at falde fra, fra sidste år er man begyndt at promovere ”LUMO” (luftkølet mono) klassen, for at få 

en ny generation med det er dog endnu ikke lykkedes, men med et langt sejt træk, skal det nok lykkes.  
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På elitefronten er det glædeligt at vi i slutningen af året lavede en aftale, med Morten Andersen om at 

overtage ”landstræner/koordinator tjansen efter Thomas Pedersen.   Morten har jo fingeren på pulsen i 

international sammenhæng, og har den fordel at han faktisk kan vise de unge kørere hvad han mener, når 

han forklarer kørerne hvordan de skal over den 2 meter høje klippeblok, vi forventer os meget af dette 

samarbejde og ser frem til at de unge elitekørere kommer hjem med gode resultater fra NM og EM/VM.           

Men vi kan gøre det  endnu bedre, vores største opgave ude i klubberne er fastholdelse af medlemmer,  og 

nok også den sværeste,  det er nemt nok at få dem startet når de først ser hvad vi laver,  men når de så er 

kommet til træning nogen gange,  skal vi passe på ikke at glemme dem, og som vi fik at vide, de af jer der 

var til klubkonferencen,  at ved en stor undersøgelse af primært unge idræts udøvere,  er det ikke kage, 

kaffe, hygge og så videre der får dem til at komme igen, det var der mange af os der troede,  men det er de 

når det kommer til stykket stort set ligeglade med.  ! 

Nej det der fastholder dem og får dem til at blive, er deres mulighed for at udvikle sig og blive bedre, med 

andre ord, det er afgørende at klubberne tilbyder en struktureret træning, med tilknyttede trænere, hvor 

man træner i sektioner og momenter, under kyndig vejledning. alle klubber har kørere der kan vare tage 

denne opgave på skift.  

Jeg lovede jo at komme tilbage til løbs afviklingen, sidste år oplevede vi jo at stort set alle DM afdelinger var 

ramt af at en eller flere klasser, blev ramt af alt for svære sektioner, det er ok hvis 1 max 3 sektioner er 

sværere end gennemsnittet. ( og ingen sektioner må være farlige )  men ikke alle sektioner for en klasse,  

for svære sektioner er gift for løbsdeltagelse,  Er klassen for svær er et par kørere glade og syntes det er 

fedt de er blevet udfordret, men resten i klassen har sikkert ikke haft så god en dag,  er det omvendt 

lettere,  syntes de bedste at de måske ikke er blevet udfordret nok, omvendt syntes resten det har været 

fedt, og glæder sig til næste gang, med lettere mener jeg det optimale er at vinderen har mellem 10 og 20 

point, og det gælder i øvrigt også eliteklassen,  klubberne skal huske det er en rigtig god ide at kigge i 

arrangør/sektionsbygger håndbogen, hvis man er i tvivl om hvor svært det skal være.    

2020 ser ud til at blive en helt fantastisk sæson, med kørere i både VM og EM, og herhjemme er der ikke 

færre end 7 DM løb i kalenderen.  

 

Kommentarer: 

Der har været spørgsmål om at oprette endagslicens til enkelte løb for Trial. Det er en svær øvelse, for hvad 

skal den koste? Det er typisk Classic, der spørg. Problemet er, at dem der spørg, kun vil ud at køre. Derfor er 

de heller ikke løst til at være i klubben. De vil bare kører til 200 kr. 

Det er ikke muligt at lave den tyske model i Danmark, da forsikringsselskaberne og lovgivningen forhindrer 

tegning af endags-forsikring uden licens og klubmedlemskab. 

 

5) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning  

Gennemgang af regnskab. 

Kommentarer: 

Der spørges ind til detaljerne for Talent og Elite aktiviteter i OT-årsrapporten. SK Formanden redegjorde for 

opsætningen af budget og regnskab i årsrapporten. 
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6) Behandling af indkomne forslag:  

• Ingen indsendte forslag  

 

7) Opfølgning på igangsatte projekter  

• Ingen større projekter  

 

Småprojekter: 

Første DM-afdeling skal der laves et maskintilsynskursus. Der er lavet video og tekst til testen. Der skal 

være en TK i hver klub, der skal føre tilsyn stikprøvevis. Primær grund er sikkerhed og at få styr på 

klassefarverne. 

Kom i gang folder som elektronisk udgave med plads til videoer, og som kan deles på mail og facebook. 

 

8) Fremlæggelse af budget for det indeværende år  

En ændring fra sidste år er at Enduros budget er sat op i forhold til Trial. 

 

9) Valg til Sportskommissionen samt suppleant  

• Ingen opstillede kandidater  

 

10) Eventuelt 

Pigedag på Sjælland: Trial trækker deres trænere, da der ikke er nogen kandidater at sende til Sjælland. 

Åben evt. op for både piger og drenge fra Trial og Enduro. 

Etablere evt. flere lokale pigetræninger, eks. hos Rebild TS. 


