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Trial Arrangørmøde 2022 

Deltagere 
Hans Jørn Bech, Michael Andersen, Jan Andersen, Jørn Kirkegård, Kim Würtz, Jesper Antonsen, Thomas 
Pedersen, Thomas Ertmann, Kim Hirschgaard. 
 
Dagsorden. 

• Generel information fra SK Trial om nye tiltag 
• Evt. Reglementsændringer. 
• Tilrettelæggelse af løbskalender. 
• Præsentation af Elitesatsningen 2023. 
• Eventuelt. 

 
 

Generel information fra SK Trial 
 

Hvad kan klubberne forvente fra SK Trial 

• SK Trial stiller værktøjer til løbsafvikling til rådighed, eks. Tæller/point system, klippekort, know 

how, evt. undervisning i tæller funktion og brug af point system. 

• SK Trial skal være motivations og inspiration kilde til klub bestyrelserne. Det skulle hjælpe Klub 
bestyrelserne, så deres virke bliver mere at udvikle klubben end blot at drifte den.  

• SK Trial lytter til klubberne så de føler sig hørt mht. Work flows, reglement eller andre ting som 
kunne ønskes ændret. 

• SK Trial medlemmer vil for så vidt muligt, være tilstede ved løb eller deltager om muligt i løb. Dette 
for at opleve selve arrangementet på egen hånd, for derved at kunne vejlede og videre give info til 
arrangør som såvel kører 

• SK Trial har til opgave at kæmpe for Trial sporten, for at sikre de bedst mulig forhold i DMU regi, og 
for at sikre danske køreres interesser i international regi. 

 
Hvad er forventningerne til en DMU Trial Klub 

• Er loyale overfor fælles beslutninger. Det vil sige at klubberne bakker op omkring de beslutninger vi 
tager i fællesskab til arrangørmødet, og i kommissionen.  

• Er aktive i arbejdet for at forbedre og pleje Trial miljøet i klubben. Dette kan være ved at arrangere 
træninger, sørge for træningsfaciliteter, og så vidt muligt have faste trænere osv.   

• Følger DMUs reglementer og generelle regler. 
• Arbejder aktivt for at udbrede kendskabet til Trial sporten. Dette kan være ved at være synlige på 

sociale medier, og især i klubbernes eget lokalområde ved at bruge de lokale medier.   
• Deltager i DMUs og/eller SK Trial’s repræsentantskabsmøde. 
• Deltager i det årlige Trial arrangørmøde.  
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Nyt til 2023 - medlemsundersøgelse 

• Årlig Spørgeskemaundersøgelse 
Denne årlige spørgeskemaundersøgelse har til formål at tilpasse sporten til fordel for 
medlemmerne og sportens behov 

• Resultatet kan hjælpe klubberne med at tilpasse sig til medlemmernes behov 
Undersøgelsen kan også afdække om tiltag i sporten har den hensigt som var tiltænkt. 

• Medlemmerne svarer sig anonymt 
Spørgsmålene som stilles skal give svar inden for det felt der er sat fokus på. 

• Ved landsdækkende spørgeskemaundersøgelse har vi et bredere grundlag for analysearbejdet 
Der gives samtidigt mulighed for at de som ellers er ”stille” i debatten, også kan give deres mening 
til kende. 

• Spørgeskemaundersøgelsen bliver lavet SurveyMonkey, som bliver lavet sammen med DMU´s 
Sekretariat 
Medlemmerne får adgang til besvarelse via et link, og besvarelse foregår online. 

• Oplysningerne bliver håndteret efter gældende GPDR-lovgivning 
Det er kun medlemmer med licens der får adgang til at besvarer spørgeskemaundersøgelsen 

• Klubberne får adgang til resultatet  
Ved årlig gentagelse kan vi følge udviklingen inden for et ønsket område, og kan få afdækket nye 
områder. 

  

Nyt til 2023 – præcise retningslinjer for hvordan der ansøges for aktivitets tilskud  

For at sikre at midlerne kommer ud og ”arbejde” ved klubberne, indfører vi nu en model for 
ansøgning for midler ved SK Trial 
 
Opbygget således. 

• Retningslinjer for aktivitetstilskud kan findes på www.dmusport.dk (8 sider) 
• Ansøgningsskema skal udfyldes og sendes til SK Trial for behandling – findes på www.dmusport.dk.  

 
Der vil i 2023 være øremærket 15.000 DKK fra SK Trial til aktivitets tilskud, som kan ansøges til 
diverse aktiviteter der skal forbedre Trial miljøet i de enkelte klubber. 
 

Evt. reglementsændringer 
 

• Administrative justeringer fra SK Trial blev fremlagt. Disse omhandler kun minimale justeringer i 
reglementet, som har til formål at tilpasse reglementet til virkeligheden. Der er ikke tale om 
egentlige ændringer, men tilretninger  
 

• Reglements forslag fremlagt 
Der blev fremlagt et enkelt forslag fra Hjørring Motor Sport, om justering af klasserne.  
Dette blev til en samtale om sværhedsgrader og evt. spørgsmål om hvilke klasser der skulle være 
opgivet til DM klasser. 
SK Trial har forslået at der frem til 2025 kun fortages minimale ændringer af reglementet. Vi har de 
sidste år lavet flere nye klasser og ændret på sværhedsgrader. Vi mangler stadig at se effekten af 
disse tiltage, og derfor mener SK Trial at vi skal vente med at lave større omrokeringer i 
reglementet. 
De fremmødte syntes at dette var fornuftigt, og det blev derfor bestemt at undgå 
reglementsændringer til 2023 – og helst også 2024/2025, så vidt muligt. 

http://www.dmusport.dk/
http://www.dmusport.dk/
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Tilrettelæggelse af løbskalender 
 

Dato                 Stævne/arrangement  Klub                      
12.03.2023         HJMS Pokalløb                        Hjørring Motorsport 
26.03.2023         Aunsbjerg Classic + C                                   Hadsund Motor Klub 
02.04.2023         Øster Hornum Trial DM1                            Rebild TrialSport 
30.04.2023         Thy Classic + C                                              Rebild TrialSport 
13-14.05.2023    Fionia Classic                                                Fyns Motor Sport 
20.05.2023          Skov Trial 2                                                   Fyns Motor Sport 
02-04.06.2023    EM – San Marino                                         FIMe 
10.06.2023          Hedeland Trial DM 3                                   Hedeland Motorklub/EKD 
17.06.2023          Tandskov DM 4                                            Midtjysk TrialSport 
25.06.2023          Ungdom og Pige DM                                   Rebild TrialSport 
01.07.2023          Langesø Trial                                              Fyns Motor Sport 
05-06.08.2023     EM Sverige                                                    FIMe 
12-13.08.2023     EM Norge                                                      FIMe 
27.08.2023           Jørgen Nielsen Trial                                     Fyns Motor Sport 
09-10-09.2023     TDN Frankrig                                                 FIM 
23-24.09.2023     NM Sverige                                                    Svemo 
08.10.2023          Roulund Trial DM5                                      Rebild TrialSport 
12.11.2023           Søndersø Trial                                              Fyns Motor Sport 
  
05.11-2023          Arrangørmøde 2023 
  
  

Præsentation af Elitesatsning 
 
Der blev fortaget en kort præsentation af elitesatsningen. Der vil dog blive indkaldt til et TEAMS møde 
(online) hvor landstræneren Morten Andersen) og landsholds leder (Per Grøn) vil informere klubberne om 
indsatsen i 2023. 
Forventningen er at mødet kommer til at løbe af stablen i starten af 2023. 
 
  

Eventuelt. 
 
Følgende emner blev drøftet 
 

• Trial udvalg i klubberne som ikke er direkte Trial klubber, men klubber hvor Trial er en del af andre 
klubber. 

• Vi markedsfører fra klubberne forskelligt, når der indkaldes til løb. Dette kunne med stor fordel 
gøres mere ens, så medlemmerne oplever en mere ens tilgang fra klubberne. 

• Vi mangler stadig frivillige i klubberne, og det blev diskuteret hvordan forskellige klubber arbejder 
med denne opgave.  

• Information om at klubberne stadig skal huske at der fra SK Trial vil blive informeret via Facebook 
gruppen ”Dansk Trial Grupper” – Hans Jørn Bech vil sikre at alle er i gruppen. 
  


