Referat fra SK OT-møde 01-15 på DMUs kontor, Brøndby
OT Møde:
Mødedato:
Til stede:

01-15
13.04.15
Hans Jørn Beck, Anita Silkær, Johnny Guldhammer, Lea Kahlke Hansen og
Kasper Darfelt
Referent:
Kasper Darfelt
Dato:
15.04.15
___________________________________________________________________

1.

Velkomst
Hans Jørn bød velkommen med en særlig velkomst til det nye
kommissionsmedlem Johnny Guldhammer.

2.

Uddannelse
SK OT ønsker helt generelt E-learning, som uddannelsesform for officials i OffTrack.
Der ønskes et grenspecifikt dommerkursus for Enduro (gerne som e-learning).
SU bedes se på denne opgave.
Træningsledere uddannes sammen med MX-træningsledere på et fælles kursus,
hvilket fungerer meget tilfredsstillende.
SK OT foretrækker helt generelt e-learning som uddannelsesmetode.
SU Enduro og SU Trial skal udarbejde en liste over personer, der allerede
fungerer som ledende officials og derfor skal have udstedt officiallicenser.
Der skal tilføjes et afsnit om officials (opgaver og nødvendige officials til løb) til
Enduro-reglementet.

3.

Konstituering af SK
Sportskommissionen har konstitueret som følger efter repræsentantskabsmødet:
Formand og HB-medlem: Hans Jørn Beck
Næstformand og HB-medlem: Anita Silkær
Menigt medlem: Johnny Guldhammer

4.

Sammensætning af sportsudvalg
SK har nedsagt følgende sportsudvalg (formand øverst):
SU Enduro:
Dan Uno
Rene Danielsen
Martin Nielsen
SU Trial:
Hans Jørn Beck
Hans Andersen
Dan Jørgensen
SU El-Enduro:
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Curt Andersen
Lars Christoffersen
Alle medlemmer er aktive kørere.
Udvalgene rapporterer til SK og det forventes at eventuel uenighed i SU eller med
SK holdes internt, så hele organisationen fremstår som en fælles enhed.
5.

Status SU Enduro
El-Enduro arbejder på nogle DM-løb og et åbent hus arrangement med Ivan
Reedtz-Thott.
Enduro DM er på plads og sæsonen er allerede kommet godt i gang.
Udvalget holder løbende møder henover sæsonen.

6.

Status SU Trial
Udvalget er kommet på plads, men der er ikke afholdt nogle møder endnu. Der
afholdes et møde inden sommerferien.
Derudover er sæsonen på plads og i fuld gang.
Resultater findes i år på DMUs hjemmeside.
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7.

Reglementsændringer
Følgende reglementsændringer er besluttet af SK og offentliggjort på DMUs
hjemmeside d. 6. marts:
Gammel tekst
5.7 Fejlkørsel
Fejlkørsel anses at have fundet
sted:
a. Når motorcyklen holder stille
og køreren slipper styret med
en eller begge hænder og
berører en anden del på
motorcyklen, og der samtidig
sker jordberøring.
b. Når køreren har begge
fødder på jorden på samme
side af eller bagved bagakslen
på motorcyklen.
c. Når motoren går i stå og
køreren samtidig læner sig op
af noget eller samtidig
jordberøring uden at bevæge
sig fremad.
d. Når motorcyklens styr
berører jorden.
e. når afmærkningen skilte
eller bånd knækkes, væltes
eller køres over. Motorcykelens
dæk overskrider båndet,
således at dækket er på den
anden side af båndet, og
berører jorden.
f. Når køreren eller passageren
modtager fremmed hjælp.
g. når motorcyklen krydser sit
eget spor med begge hjul.
h. når baghjulet passerer
begynd/slut-skiltene før
forhjulet
i. når forhjulsakslen forlader
sektionen via sektion-begyndskiltene.
j. Når passageren foretager
jordberøring.
k. Hvis baghjulet på
motorcyklen passerer porte
inden forhjulet.
n. Når skilte berøres.
o. Hvis motorcyklen bevæger
sig baglæns mere end en
cykellængde.

Ny tekst
Beskrivelse
5.7 Fejlkørsel
Fejlkørsel anses at have fundet
sted:
a. Når motorcyklen holder stille
og køreren slipper styret med
en eller begge hænder og
berører en anden del på
motorcyklen, og der samtidig
sker jordberøring.
b. Når køreren har begge
fødder på jorden på samme
side af eller bagved bagakslen
på motorcyklen.
c. Når motoren går i stå og
køreren samtidig læner sig op
af noget eller samtidig
jordberøring uden at bevæge
sig fremad.
d. Når motorcyklens styr
berører jorden.
e. når afmærkningen skilte
eller bånd knækkes, væltes
eller køres over. Motorcykelens
dæk overskrider båndet,
Tilføjelse til
således at dækket er på den
reglerne for
anden side af båndet, og
fejlkørsel
berører jorden.
f. Når køreren eller passageren
modtager fremmed hjælp.
g. når motorcyklen krydser sit
eget spor med begge hjul.
h. når baghjulet passerer
begynd/slut-skiltene før
forhjulet
i. når forhjulsakslen forlader
sektionen via sektion-begyndskiltene.
j. Når passageren foretager
jordberøring.
k. Hvis baghjulet på
motorcyklen passerer porte
inden forhjulet.
n. Når skilte berøres.
o. Hvis motorcyklen bevæger
sig baglæns mere end en
cykellængde.
p. Hvis man kører ind i
sektionen uden stopknappens
snor om håndleddet
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6 Motorcyklen
Motorcyklen kan være
indregistreret og skal opfylde
færdselslovens krav hvad
angår lyddæmpning. Og den
enkelte motorcykels
homologering. Når der
anvendes ikke indregistrerede
køretøjer, skal det sikres, at
løbsstrækningen ikke omfatter
offentlige veje eller andre
områder, hvor færdselsloven
gælder. Færdselslovens krav til
køretøjet ses der bort fra i
dette tilfælde for så vidt angår
lys og horn. Motorcyklen skal
være monteret med en
stopknap med håndledsrem,
killswitch.

8.

6 Motorcyklen
Motorcyklen kan være
indregistreret og skal opfylde
færdselslovens krav hvad
angår lyddæmpning. Og den
enkelte motorcykels
homologering. Når der
anvendes ikke indregistrerede
køretøjer, skal det sikres, at
løbsstrækningen ikke omfatter
offentlige veje eller andre
områder, hvor færdselsloven
gælder. Færdselslovens krav til
køretøjet ses der bort fra i
dette tilfælde for så vidt angår
lys og horn. Motorcyklen skal
være monteret med en
stopknap med håndledsrem,
killswitch.
(I 2015 kan der ved Classic
stævner køres med
konventionel stopknap eller
ventilløfter)

Undtagelse
for regel om
stopknap for
Classic

Licenser og økonomi
Licensantallet er stort set status qua sammenlignet med antallet i første kvartal i
2014.
Regnskabsmæssigt har SK ikke modtaget kvartalsrapporten endnu, men det
forventes at regnskabet matcher det budgetterede.

9.

Mødekalender 2015
Næste møde afholdes til august.
Møde med deltagelse af SU ved klublederseminaret i november.
SU holder løbende møder.

10.

Eventuelt
Enduro opfordres til at få mere gang i Enduro Facebook siden. Kan der evt. findes
en administrator?
Enduro resultaterne ønskes på hjemmesiden indenfor 48 timer.
SU Enduro opfordres til at ”opfinde” andre arrangementer end DM, som f.eks. en
træningslejr. Der må gerne tænkes ud af boksen – der er penge i budgettet til
nye tiltag.
Enduro ønsker at bruge Intranettet til dommerrapporter, men afventer indtil
videre en ny it-løsning, hvorefter Enduro tilslutter sig systemet.
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