
 

Referat SK Trial møde d. 09.01.2023 (Teams) 

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

 

1. Brev til indslusningslicenser 2022 

• Lukas sender liste med licenser fra sidste år til Hans Jørn. 

• Lukas tilpasser skriv fra 2021 

 

2. Hvordan forankrer vi strategiarbejdet i klubbestyrelserne 

• Synliggørelse er afgørende del af at forankre strategiarbejdet. 

• Der laves fremadrettet små nyheder i kølvandet på SK møderne og referaterne for at promovere. 

SK’s arbejde og tiltagene til klubberne og medlemmerne etc. 

3. Afslutning på første omgang strategiarbejde 

• Udarbejdelsen af materialer er efterhånden færdige i første runde. (se her) 

• Disse skal fortsat promoveres ud til klubberne samt medlemmer løbende for at gøre opmærksom 

på det. 

• Survey-udkastet tilpasses yderligere. Formålet er i første omgang at udgive spørgeskemaet og få 

feedback, så det kan blive bedre næste gang, det sendes ud. Der tilføjes i beskrivelsen øverst, at 

spørgeskemaet er en del af en udviklingsproces. 

• Kim tilføjer spørgsmål, om bevæggrundene for at man ikke vil tegne licens igen. 

• Survey sendes ud til alle med trial-licens i 2022, inden 1. februar vha. Survey Monkey. 

 

4. Strategiarbejde fortsat 

• Vi arbejder videre med indsats 4: Tydelig marketingplan for SK Trial 

• Vi arbejder fokuseret videre med dette ved næste SK møde som det primære (eneste punkt) 

 

5. El Trial 

• Ved hvert Trial løb kan man uddele en ”pris” til bedste el-kører for at fremhæve el-maskinerne og 

mulighederne for at køre på dem. 

 

6. Introdag for nye kørere 

• Det er svært at dække hele Danmark og sikre tilmelding på en enkel dag. 

• Det er nemmere og mere effektivt for klubberne at gøre det løbende for deres medlemmer. 

• DMU kan løbende sende specifik, praktisk information ud til medlemmerne ift. at være i sporten 

gennem sæsonen.  

 

https://dmusport.dk/klubdrift/klubudvikling/#toggle-id-9


 

7. Eventuelt 

• Der er blevet spurgt ind til muligheden for, om man kan gøre det gratis at træne trial på tværs af 

alle trial-klubberne. Dette vendes yderligere internt i de relevante klubber. 

 

Næste møde 

Mandag d. 6/2 

 

Mød SK Trial 

Sportskommissionen i Trial består af frivillige, der er valgt af DMU’s Trial klubber. 

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse trial-reglementet, planlægge hver sæson for alle 

medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.  

 

SK Formand 
Hans Jørn Beck 

Fyens Motor Sport 

SK medlem 
Thomas Ertmann 
Rebild Trial Sport 

SK medlem 
Kim Hirschgaard 

Hedeland Motorklub 

SK medlem 
Jørn Kirkegård 

Midtjysk Trialsport 


