
 

Strategimøde Trial SK 03-10-2022 

Deltagere: Hans Jørn Beck, Thomas Ertmann, Jørn Kirkegård, Kim Hirschgaard  
Referent: Lukas Winther 

1. Strategiarbejde 

Thomas og Lukas finder en løsning for fildeling, så alle kan tilgå materialerne, og hvor der også kan arbejdes 

på det samme dokument samtidig. 

Vi arbejder målrettet med tre ud af syv indsatser til at starte med. 

Vi starter med indsats 1 og går i dybden med den: 

Indsats 1- Klare retningslinjer for, hvad SK kan hjælpe klubberne med  

1. Punkt: JBK 

2. Punkt: HJB 

3. Punkt: TEO 

4. Punkt: KHN 

Næste indsatser i pipeline: 

● Indsats 4 - Tydelig marketingsplan for SK Trial 

● Indsats 7 - Fokus på fordelene og attraktiviteten ved at køre på el 

 

2. Opdatering på dmusport.dk 

Hjemmesiden opdateres med relevante dokumenter for at afholde trial løb - Hans Jørn sender til Lukas. 

● https://dmusport.dk/klubdrift/nar-du-skal-afholde-lob/#toggle-id-8 

 

3. Arrangørmøde 

Arrangørmøde rykkes fra først i november til sidst i november.  

● Arrangørmøde afholdes d. 26. november. 

Maks. antal deltagere pr. klub: 2 personer. 

Mødet afholdes hos Midtjysk Trial Sport kl. 10.00 – 15.00 med spisning. 

 

4. Digitale pointsystemer 

Jørn har haft møde med Trial Go og Trial Live. 

Begge er gode løsninger, men TrialGo virker som en simplere løsning. 

TrialGo automatik scanner en chip på mc, keyhanger, armbånd. Bedømmer angiver prikker via 

terminal/smartphone, som sender ud på app og hjemmeside. 



 

Trial Live automatisk fungerer med et nummer, der sidder på køreren. Bedømmer angiver prikker via 

terminal/smartphone, som sender ud på app og hjemmeside. 

Terminalerne i begge systemer kan være aktive og gemmer data uden internet. Men det kræver internet 

for at resultaterne uploades. 

TrialGo anbefaler, at man køber terminaler (smartphones) med software af dem. 

Priser og systemoversigt: 

1. Trial Live (Tysk firma) Kræver net til kodning af køre data (nummer) samt ved aflæsning terminaler 

Automatisk system med hånd terminaler til bedømmer inkl. stopur, point indtastning, live streaming af 

point til APP samt webside 

Opstart samt første løb i alt. med billig telefon 31.500 kr., med dyr telefon 48.500 Kr., efterfølgende pr. løb i 

første sæson: 265,- kr. 

Anden sæson første løb i alt. 9.200 kr., efterfølgende løb i samme sæson 265,- kr. 

 

2. TrialGo (Spansk firma) Kræver net til indtastning af point på PC 

Manuelt system til klippekort og manuel indtastning i PC program med live overførsel af point til APP 

Opstart samt første løb i alt. 13.750 Kr. Efterfølgende løb i samme sæson 0 Kr. 

Anden sæson første løb i alt. 10.750 Kr. Efterfølgende løb i samme sæson 0 Kr. 

 

3. TrialGo (Spansk firma) Kræver net til kodning af køre chip samt ved aflæsning terminaler  

Automatisk system med hånd terminaler til bedømmer inkl. stopur, point indtastning, live streaming af 

point til APP samt webside 

Opstart samt første løb i alt.  30.950 kr. Efterfølgende løb i samme sæson 0 Kr. 

Anden sæson første løb i alt. 14.250 kr. Efterfølgende løb i samme sæson 0 Kr. 

 

Priserne er ikke afskrækkende og DMU bør betale for systemet, hvis det bliver implementeret.  

Systemerne tilgodeser tilskuere og personer med interesse for sporten, ligesom det kan højne oplevelsen 

for kørerne og bedømmerne. 

Lige nu får vi nok ikke mest mulig værdi ud af digitale systemer, men SK vil overveje løbende, om 

systemerne på et tidspunkt bliver mere relevant. 

 

5. Næste møde  

Torsdag d. 10-11-2022 


