SU Trial møde d. 2/6 2021 over Teams
Deltagere: Hans Jørn Beck, Sofie Sørensen, Andy Jones, Thomas Ertmann, Morten Andersen.
Referent: Lukas Jakobsen.
1. Pigetræninger
•
•
•

Sofie har koordineret med Regitze om afholdelse af pigetræning.
D. 29/8 er fastlagt.
Der meldes bredt ud på sociale medier, DMU’s app og Sofie skriver ud til kørere på mail.

2. DMU træninger
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi afholder et par DMU træninger med landstræner Morten Andersen hen over sommeren. Efter
hvad Morten har tid til.
Der afholdes supplerende træninger med udsendte trænere fra SU, der skal lære nye trænere op i
klubberne.
Konceptet meldes ud til klubberne.
Thomas beskriver konceptet med budskabet om, at alle kan være træner.
SU sender trænere ud til klubberne, der kan give deres viden videre til en træner i klubben – altså
mini-mesterlære – så de er klædt på til at etablere flere træninger i deres klub.
Det er vigtigt, at trænerne i klubberne er aktivt del af trænings-sessionen.
Klubberne skal koordinere med SU, hvornår og hvem af deres medlemmer, der vil være træner i
klubben, og som kan få besøg mindst to gange af den udsendte træner fra SU.
Muligheden for at få trænere ud i klubberne skal gælde over tre måneder fra juli-september. Inden
for dette tidsrum skal de interesseret klubber stille med en eller flere personer, der kan få mindst
to besøg af en udsendt træner.

3. Thomas fortæller ATK-light
•
•

Thomas har været i gang med at lave en light ATK-bog med udgangspunkt i, hvad man skal kunne
for at køre og generelt dyrke trial.
Planen er at den første version kan være klar til august.

4. Eventuelt
•
•
•
•

Klimafolkemøde i Middelfart afholdes 3. og 4. september.
Der tales om at fylde på med aktiviteter i juli, mens der ikke er løb.
HJB har fået lavet grønne skilte til løb i FMS.
Andy: Miljøtilladelse for området på Sjælland er blevet et større arbejde, hvor meget af arbejdet
ligger hos kommunen. Så udsigten er, at arbejdet er færdig efter sommerferien.

Næste møde onsdag d. 7/7.

