
 

SU Trial møde 13-09-21 

Deltagere: Hans Jørn Beck, Sofie Sørensen, Thomas Ertmann, Andy Jones, Morten Andersen 

Referent: Lukas Winther 

 

Pigetræning i august: 

• Olivia og Ronia kørte med Regitze som træner. Desværre var der ikke stor tilslutning på dagen. 

 

Klimamødet: 

• Det gik rigtig godt på klimamødet. Særligt om fredagen var der stor interesse fra gode interessenter 

og lokale politikere. Skal man gøre det igen næste år, skal det helst være om fredagen. 

• Der var paneldebatter. Bl.a. var der en med miljø og sport, som vi kunne have deltaget i. 

• DMU deltog måske lidt som et sjovt indslag i manges øjne, men de udsendte fra trial talte 

motorsportens sag generelt og udvikling indenfor el-sport. 

• Der deltog andre sportsgrene, som kunne fortælle om deres initiativer. I DMU gør vi meget, men de 

historier og indsatser, der er i organisationen og klubberne, er ikke synlige. 

• Det skal struktureres mere og DMU bør gå efter at få taletid på scenerne til klimamødet. 

 

Roulund trial: 

• Prøver noget nyt. De bruger små flag på metalpinde for at markere sektionerne 

• Indtrykket er, at det virker bedre end bånd. 

 

DMU træninger 

• Klubberne har ikke udvist interesse for at få trænere sendt ud og oplære lokale træner-aspiranter. 

• SU vil tilbyde klubberne at sende trænere ud til at afholde lokale træninger, hvis klubberne har 

interesse. 

• En DMU-træning med en træner kan afvikles med kort varsel, så vi lader muligheden stå åben. Skal 

nok afvikles uden for højsæsonen  

• Kunne man hægte sig på en ATK MX-træning og afvikle en Trial træning samtidig i samme klub, så 

træningsdagen får lidt mere liv. Thomas Ertmann taler med Kenneth Kaalund. 

 

Miljøtilladelse på Sjælland: 

• Der var et møde med Miljø- og Teknik Udvalget. Andy Jones har flere møder i september og skal 

vise området frem til lokale politikere. Men det er en sej kamp med lange udsigter.   

 



 

Klubkonference: 

• Få klubberne aktiveret til klubkonferencen.  

• Løbskalenderen 2022 skal planlægges.  

• Klubberne kan komme med input til reglementsændringer.  

 

Eventuelt 

• Husk at gøre opmærksom på tilbuddet om indslusningslicens købt i 2021 efter 1. august, kan købes 

igen fra 1. januar for hele 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


