Trial SU møde 17-01-2022
Deltagere: Hans Jørn Beck, Jørn Kirkegård, Kim Hirschgaard Nielsen, Thomas Ertmann, Sofie Sørensen
Referent: Lukas Winther

1 Repræsentantskabsmøde og klubkonference 5.-6. marts
•
•
•
•
•
•
•

Vi håber, at Trial klubberne møder talstærkt på til Rep. mødet d. 5. marts
Klubkonferencen afholdes nu d. 6. marts - dagen efter Rep. mødet
Her kan vi laver et ”season kick-off”, hvor vi kan vende ting op til sæsonstart og hvad vi har aftalte i
efteråret
Det kunne dog være mere relevant at afholde et online-møde
Hvis vi skal afholde noget, er det vigtigt, at vi kommer med noget værdifuldt for klubberne
HJB snakker med Jørgen Bitsch om Trials deltagelse om søndagen
Det betyder også, at vi skal lægge et særskilt trial-møde i efteråret til vanlig planlægning af næste
sæson og kalenderen

2 Dommerrapporter fremadrettet
•
•
•
•

Vi skal blive bedre til at samle op på vores dommerrapporter og bruge dem i planlægningen af løb
Vi kan lave en samlet ”rapport” ud fra dommerrapporterne og tage den med til arrangørmødet
Og man kan tage direkte fat i de klubber, hvor ting kan forbedres og bede dem om at forbedre det
Det er vigtigt, at SU melder det ud til klubberne

3 Licensstatus 2022
•
•
•

Næsten halvdelen af licenser fra 2021 er tegnet, og der er en god portion indslusningslicenser fra
2021, der har tegnet licens igen i år
Gentegning af de tidligere indslusningslicenser hænger nøje sammen med mængden af aktiviteter i
klubberne, så man får lyst til at tegne licens igen
Klubberne bør skrive eller ringe ud til de medlemmer, der havde indslusningslicens i 2021, men
endnu ikke har tegnet licens i 2022. Alle klubberne har fået tilsendt medlemslister fra DMU’s kontor
for 2021, hvor dette fremgår

4 Klubtræninger og aktiviteter
•
•

•

Klubberne kan byde ind med dage, hvor de gerne vil afholde en træning. Så kan SU hjælpe med at
finde trænere, der kan afholde træningen i klubben
Trial Workshop i midt februar i MTS om vedligehold og skruen på maskinen, oplæg om sporten og
reglement osv. – evt. også kombineret med træning. Skal kommunikeres ud hurtigst muligt, så
kørere fra hele landet kan deltage: https://loebskalender.dmusport.dk/loeb/5600
Tekst om Trial Workshop sendes til Lukas, der kan sende nyheden ud i appen

5 Elitearbejdet
•
•
•

Elitearbejdet skal synliggøres overfor både SU, men også klubberne og kørerne, så der kan komme
flere bud på nye talenter og elitekørere
Fødekæden i elitearbejdet skal hænge bedre sammen mellem klubberne, landstræneren og DMU’s
sportschef
Det er særligt vigtigt, at landstræneren ikke står alene med arbejdet

6 EL sport
•
•

Man skal være opmærksom på, at el licenser er planlagt til at stige til normal pris i 2023
El trialcykler er nemme at søge midler til hos puljer med fokus på idræt og fællesskaber i lokale
foreninger. RTS har haft gode erfaringer med at søge, og man kan altid tage fat i Thomas Ertmann,
hvis man vil have tilsendt RTS’ pulje-ansøgningen for inspiration.

7 SU møder 2022
•
•

Der afholdes fortsat SU møder månedligt
Dertil kan SU indkalde til eller aflyse møder efter behov

