Repræsentantskabsmøde lørdag 5. marts 2022 kl. 13.30
Hotel Scandic Bygholm Park I Horsens
Sportskommissionen Off-Track

1) Konstatering af stemmetal
Deltagerne ved mødet er:
-

Dan Uno – Børkop Motorsport / SK Off-Track
Erik Frahm – Kolding Motocross Klub / SU Enduro
Sofie Sørensen – Rebild Trial Sport / SU Trial
Morten Andersen – Rebild Trial sport / Landstræner
Thomas Ertmann – Rebild Trial Sport / SU Trial
Søren Reinhard – Enduro Klub Danmark / SU Enduro
Christoffer Kronholm – Hedeland Motorklub
Martin Nielsen – Enduro Klub Danmark / SU Enduro
Henrik Valentin – Børkop Motorsport / SU Enduro

2) Valg af dirigent
-

Dan Uno blev valgt

3) Formandens beretning
Enduro
-

Der har været god aktivitet på enduro i 2021 og allerede nu er der tegnet mange licenser for 2022
Der kommer breddetræninger gennem 2022, som også er positivt
Vi har i 2021 fået lavet nogle gode og anderledes løb, bl.a. Fun Park Fyn
Der er også danskere ude at køre i udlandet, ligesom eliten er godt i gang, så det er også positivt

Trial
Januar 2021 og coronaen er forbi! troede vi. Bedst som vi gik og glædede os til Øster Hornum trial der jo
blev aflyst i 2020, måtte vi konstatere, at det kun kunne blive et træningsløb uden bedømmere, men vi kom
dog ud at køre, selvom de planlagte vinterløb også blev aflyst.
Så det blev en lidt sen start på sæsonen, for vi havde heldigvis været lidt forberedt på at coronaen skulle
returnere, så alle DM-afdelinger blev lagt sent på året.
Classic kom først i gang med løb i Thy og Fionia classic, men vi skulle faktisk helt hen til d. 5. juni, før det
første egentlige trial blev afviklet. Det var kun FMS klubmesterskab, men det blev afviklet som et normalt
pokalløb, så folk var nok blevet lidt løbsultne, i hvert fald var der næsten 50 kørere til start, så det tegnede
godt til de kommende trials.
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Allerede et par weekender efter blev dette også bekræftet, over 80 deltagere til Skov trial!, der dermed
blev det danske trial med flest deltagere nogensinde (undtaget NM )
Den langsomme start på året havde jo også give lidt panderynker, for kan vi holde på medlemmerne når
der ikke er nogen løb i starten af året. Men her var klubberne og medlemmerne klar med masser af
træninger og aktiviteter ude i klubberne, så medlemmer væltede ind, det havde så den effekt at både
brugte og nye cykler blev en mangelvare, i øvrigt et problem vi stadig har.
Vores DM-afdelinger nød generelt godt af gode deltager antal, og var overordnet set godt afviklet, der er
dog stadig småting, der skal justeres lidt på for at få det op på det niveau det fortjener, ligesom klassernes
sværhedsgrad, især elite trial og A trænger til at blive set på. Det skal dog stadig lyde en stor tak til
klubberne for arbejdet med løbene i en sæson, hvor vi ikke hele tiden vidste, hvordan verden så ud om en
måned, heldigvis havde efterårets coronabølge ingen indflydelse på hverken løb eller træning, og ingen
havde nok turdet sætte deres spareskillinger på at 2021 igen skulle blive et rekordår hvad angik licenserne,
ikke mindre en ca. 174 triallicenser, som faktisk næsten er en 10 dobling i forhold til for 20 år siden.
Som tidligere nævnt skyldes denne udvikling aktiviteterne ude i klubberne, med træninger og forskellige
træningsområder, og dedikerede trænere, det er det der holder på vore medlemmer og skaffer nye, et sted
hvor man kan få et boost på selvtilliden, og komme hjem med følelsen af at man har lært noget og er blevet
bedre, det er nøglen til udvikling. Så tak til klubberne for en forrygende indsats i 2021.
Eliteindsatsen i 2021 blev jo desværre noget amputeret, med masser af aflysninger til VM EM og NM,
alligevel kom både Regitze Toft Jensen og Alex Overby hjem men fine resultater i de få løb de deltog i og
Thomas Pedersen fik EM bronze i +40 og det er disse resultater, der virkelig giver os håb for hvad vore
kørere kan opnå, så det bliver spændende at følge dem i 2022, hvor Morten Andersen igen står i spidsen
for satsningen

4) Behandling af revideret regnskab for de sidst afsluttede regnskabsår til efterretning
-

Regnskabet er godkendt
Der skal fortsat være fokus på at bruge midlerne til breddeaktiviteter

5) Behandling af indkomne forslag
-

Ingen forslag

6) Opfølgning af igangsatte projekter
-

Ingen projekter

7) Fremlæggelse af budget for det indeværende år
-

Budget godkendt
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8) Valg til Sportskommissionen samt suppleant
-

Dan Uno er valgt til Sportskommissionen Off-Track

9) Eventuelt
-

Der arbejdes videre med etableringen af separate to Sportskommissioner for Trial og Enduro, hvis
adskillelse fra ”Off-Track” blev besluttet ved DMU’s Hoved-repræsentantskabsmøde 5. marts 2022.
Hans Jørn vender tilbage til SK Off-Track samt SU Trial og SU Enduro ang. dette.
Årets Off-Track Klub 2020/2021: Hedeland Motorklub - Enduro afdelingen
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