
 

Referat fra SU trial møde d.  17/11 2020  kl  20:30   på Teams.  

Deltagere Hans Jørn Beck,  Sofie Sørensen, Andy Jones.  

 

1: Evaluering af Arrangørmødet.   

Det var et meget godt og konstruktivt møde med klubberne,  med gode og seriøse debatter,  som igen har 

givet os en god mavefornemmelse for at vi vil kunne fortsætte trialsportens fremgang.  

Der blev også lavet en rigtig god løbskalender, med aktivitet startende allerede i Januar og sluttende i 

November.  Samtidig er der god plads i sommermånederne til at udvide med klubløb, træningsskoler etc.  

Den foreløbige løbskalender er nedenfor og vi bestræber os på at det også bliver den endelige, så 

kalenderen er fast inden vi går ind i det nye år.  

2: Reglement ændringer.  

Der er blevet ryddet en del op i reglementet. Der har være et par mangler i teksten, og nogle tekster er 

blevet præciseret, men af egentlige reglementsændringer er der besluttet følgende:   

1:  Der skal være en uddannet dommer til DM afdelingerne  

Vi har jo i mange år ikke haft dommer til vore løb, og det er også gået nogenlunde, men vi må også se i 

øjnene at efterhånden som vi bliver flere og konkurrencen måske bliver hårdere,  kan man betragte det 

som rettidig omhu, at vi tager dette skridt, inden vi en dag står i en situation, hvor vi ikke har ”juraen” på 

plads.   

2:  Vi begynder at afmærke og køre som i alle andre lande - dvs. at man kun må køre sine egne porte.   

Vi har talt om dette i mange år, da specielt de kørere der kører i udlandet  gerne ville have at det var ens i 

DK og udlandet. Vi har været tilbageholdende, da det jo kun berørte få kørere og vi skønnede at vores 

måde var lettere for både bedømmere og kørere, men efter at have kigget nærmere på det, er de 

problemer vi har følt der var nok mere ”teoretiske”.   

3: Der laves en Elite trim klasse.  

Som det har været de sidste par år er der reelt kun 2 kørere der kører om guld og sølv i eliteklassen, mens 

der har være to kørere der prøvede at bære deres cykler til bronze. Vi indfører en Grøn port i hver sektion 

som Elite kører udover de røde porte.  Elite trim kører kun de røde porte, (et noget lettere spor end i dag). 

Vi håber på at det vil anspore 3-4 kørere til at køre med her for reelt at køre om DM bronze.    

En effekt af dette vil være at A sporet skal være noget lettere end i dag, når de bedste kørere kører med i 

Elite trim, og dermed også et lettere trin for oprykkere fra B.  

Vi ved godt at det stiller krav til arrangørerne at huske at lette sporene, da det ellers vil have den forkerte 

effekt.   

 

4:  Resultaterne skal være publiceret ved start/mål, med angivelse af tidspunkt for offentliggørelsen.  

 

Der har være et par gange i år, hvor der har været fejl på resultatlisten, og hvis kørerne ikke har mulighed 

for at kontrollere den, (gerne også under løbet) har de ingen mulighed for at reagere på en fejl og vi i øvrigt 

ikke kan følge reglementet omkring protest,  er det nødvendigt at det bliver strammet op om dette.                      



 

 

5:  Oprykning fra C.   

Hvis man er fyldt 40 år rykker man i +40. Hvis man i dag kører B skal man kører +40 året efter man fylder 

40. Hvis du nu deltager i B klassen og er over 40 år vil du fra 2021 skulle deltage i +40 klassen.  

Vi vil få nogle mere ”rigtige klasser”, da alle jo kører gule pile, så vi vil få en klasse hvor vi ved alle er over 40 

og en klasse hvor alle er under, ikke som i dag hvor der er en klasse hvor alle er over og en klasse med 

blandede aldersgrupper. Det vil også give nye unge kørere mere ”plads” i B klassen.   

 

6: Aldersgrænser.    

 

Gældende fra 2022.  Du skal være over 15 for at køre mere end 125 cc. 125 cc kan du køre fra 8 år.  indtil 8 

år max 80cc.   Og indtil 8 år max 5kw på el.            

                           

Vi tilpasser os her regler i vore nabolange og FIM, sådan nogenlunde, vi vil gerne undgå at mange af vore 

helt unge kommer ind i sporten på en for stor cykel, da vi ved at man lærer meget mere teknik og 

kørefærdighed når de unge starter på en 125 eller mindre.  

7: det er besluttet at der er 5 DM afdelinger i 2021   

Mødet sluttede kl 21:30   

 

Hans Jørn Beck  

Løbsdatoer 

Klub Ønske Dato Navn                           

FMS Pokal 24/1 Vintertrial  

FMS Classic 14/2 Søndersø classic 2020  

MTS Simpelt   27/2 Fastelavnstrial Hårup  

HJMS POKAL 13/3 Vintertrial  

HDMK Classic 28/3 Aunsbjerg Classic 

RTS DM 1 11/4 Øster Hornum  

MTS   POKAL  17/4 Tebbestrup trial  

RTS  Classic 25/4 Thy Classic  

FMS Classic 8-9/5 Fionia 

FMS DM2 19/6 Skov trial  

FMS POKAL  5/9 Jørgen Nielsen 

HM     DM3 11/9 Hedeland  

RTS POKAL  26/9 Roulund Trial  

HJMS DM4 16/10 Hjørring Trial   

MTS DM5 30/10 Hårup Trial 

FMS Classic 14/11 Søndersø classic 

   


