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1:  Fremtid SK - hvem ønsker at stille op fra SU?    

• Hans Jørn Beck 

• Thomas Ertmann 

• Jørn Kirkegård 

• Kim Hirschgaard 

2: Er der enighed om sværhedsgraden i sektionerne? 

• Det er svært at finde en sværhedsgrad, der passer alle. Men generelt vil sværere løb kun gøre det 

sjovere for et par stykker og gøre løbene mindre sjove for hovedparten 

• Generelt er der positiv feedback fra de fleste klasser. Oftest er det kun de allerbedste kørere, der 

ønsker en højere sværhedsgrad 

• Særligt A, elite trim og elite har måske været for svære sidste sæson? 

• Terrænerne er dog meget afgørende for sværhedsgraden 

• Men målet må være en konsensus blandt klubberne om, at sektionerne ikke bliver svære for 

sværhedens skyld, men at man i højere grad bygger sjove / interessante sektioner, der ikke 

nødvendigvis er svære  

3: Træn træneren 

• Forespørgsel om at genoptage ordningen med, at SU sender en træner ud for at træne en lokal 

klubtræner 

• Enighed om at genoptage ordningen 

4: Brud på reglementet 

• Vi skal være bedre til at reagere på reglementsbrud, der opdages under trialet, f.eks. en MC der 

støjer for meget på grund af en ødelagt lyddæmper, eller andre væsentlige sikkerheds issues, f.eks. 

kørerens manglende sikkerhedsudstyr.  I det tilfælde beder man køreren om øjeblikkeligt at 

udbedre fejlen/manglen, og kan han ikke det, trækkes han ud af løbet. Det er vigtigt, at det er en af 

stævnets officials, der konstaterer fejlen. (Det er helt samme praksis i internationale trials) 

5: Resultatlister 

• Resultatlisterne er generelt vigtige at få hængt op til løbene, men der skal være tid til at regne dem 

igennem uden forstyrrelser 

• Måske skal man kigge ind i andet system for at lave live-resultater til løb 

• Jørn undersøger eks. Trial Live og Hans Jørn spørg i FIM Trial kommissionen, om nogen bruger 

andre systemer 

 



6: Eventuelt 

• Mulighed for at Sofie bliver del af DMU’s udvalg for kvinder i motorsporten 

• Der er kommet bud fra en, der vil hjælpe med at lave en bedømmer-video 

• Udsende et ”mini-reglement” til nye bedømmere. FMS har en version 


