
   

SU Trial møde d. 5/5 2021 over Teams     

Deltagere Hans Jørn Beck, Sofie Sørensen, Andy Jones, Thomas Ertmann. 
Referent: Lukas Jakobsen. 
 

1: Siden sidst:  Corona / Løbskalender 

• Der ser ikke ud til, at der kommer de store problemer, og efter coronaplanen fra regeringen ser det 

positivt ud i forhold til løbskalenderen.  

 

2:  DMU træninger + Pigesatsning  

Sofie: 

• Der er blevet gjort tanker om at lave et event for piger, der allerede er i sporten med en 

træningsdag for dem.  

• Der er fundet 11 piger, som Sofie vil kontakte med henblik på en træningsdag i Rolund i juli/august. 

Måske kommer der flere til. 

• D. 28./29. august kunne være oplagt for pigetræningen for ikke at lægge det i sommerferien. 

• De frivillige fra klubben kan sætte nogle sektioner op i god tid som forberedelse til pigetræningen. 

• Der følges op med Morten Andersen om DMU træningsdage. 

 

3: Licenstal 

• Det går fortsat godt fremad. Der er godt gang ude i de fleste klubber, og vi kan se, at der kommer 

flest medlemmer til klubberne med faste aktiviteter. 

• Det blev diskuteret, hvor fokus skal lægges for at kunne holde gang i udviklingen. Udviklingen er 

positiv, men det ser ud til, at flere indslusningslicenser fra 2020 ikke er konverteret til almindelige 

licenser. 

• Der kan arbejdes på at lave nogle faste træningstilbud for klubberne, hvor der kommer en træner 

ud og afholder nogle træninger. 

• Det vil krævet commitment fra klubberne, og de skal helst stille med en træner-aspirant, der kan 

komme i ”mesterlære” sammen med den udsendte træner.  

• På den måde kan en fast person i klubben overtage rollen som træner i klubben.  

   

4: Orientering om +40 

• Den nyeste reglementsændring om +40 klassen blev drøftet. 

• Man vil følge, om reglementsændringen har den ønskede effekt til løbene. 

   

Næste møde onsdag d. 2/6 


