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___________________________________________________________________

1.

Information fra SK
Der er en række afvigelser fra budgetterede udgifter til realiserede udgifter. Der var
afsat 15.000 kr. til nordisk møde, men der kom kun en person afsted. Derfor blev der
kun brugt 4.500 Kr.
SK møderne og SU møderne ligger samlet ca. 7.000 kr. under budget
Der har været lidt flere løb end budgetteret. Derfor +14.000 kr. i forhold til
budgettet.
Vi har udgifter på kr. 70.000 til præmier på trods af at vi har fjernet kransene til
Regionsmesterskaberne. Næste års budget er sat til kr. 50.000. Det blev diskuteret
om vi kunne undlade blomster eller måske en mindre buket.
Udviklingsprojekter
Der blev udsendt brev til klubberne i dec. 2014, og det blev nævnt igen under rep.
mødet i 2015, hvordan man kunne søge udviklingspuljen. Desværre er det kun
lykkedes at få brugt ca. 8.000 kr. ud af et budget på 30.000 kr.
Banesyn
Anders foreslår at SK indkøber løbehjul til opmåling af baner. Anders foreslår, at det
bruges aktivt så vi altid er up-to-date på banelængder. Opmålinger skal bruges til at
kontrollere længden på starten og hele banen. Denne måling bruges også som
information til Mylaps for at sikre gennemsnitshastigheden på banen beregnes
korrekt.

2.

Up to date v/ SU-formænd
Kurt Vad – Classic
Classic sidevogn kommer ikke med til Classic. Classic arbejder også på at indlemme
50ccm knallerter i deres reglement. Classic havde 5 afdelinger i 2015 og alt er gået
som forventet.
Classic har det første møde i 2017 vedr. VM i Randers. De satser meget på tilskuere
til alle løbene. Randers vil gøre et stort arbejde i forhold til markedsføring for at få
folk ind i huset.
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Classic vil gerne afholde et møde med SK om fremtiden og driften af Classic. Mødet
skal informere alle, således at alle er med på hvad der sker med samaritter, blomster
osv. Er det muligt at få Classic til at gå ”all in” således at løbskalender/tilmelding
m.m. køres via DMU og vores tilmeldingssystemer m.v.

Frode Sølvsten - Quad
Der har været en svag tilbagegang af aktive Quad udøvere i 2015. Frode mener, at
årsagen skal findes i at nogle klubber ikke accepterer Quad. Der er endda enkelte
klubber, der ikke ønsker at tegne medlemskab for Quad kørere – andre klubber
tillader ikke fælles træning mellem Quad og solo og andre klubber har begrænset
træning for Quad. Det gør det svært at udvikle sporten!
For 2016 er der planlagt og aftalt 5 DM afdelinger – heraf 2 afdelinger på Sjælland.
Det er 2 DM afdelinger mindre end sidste år. Det er et forsøg på at holde momentet i
DM’erne i forventning om, at der er mindre frafald sidst på sæsonen.
De to klubber på Sjælland glæder Quad sig meget til! Det bliver spændende at
komme tilbage på Sjælland efter et par års pause!
Quad i Rusland har kontaktet Peter Hansen, FIM Europe, med henblik på, at FIM
Europe opretter en Junior/ungdoms løbsserie for Quad (12-18 år) – en såkaldt
”Østersø Cup” for alle lande der grænser op til Østersøen. Det kan være et godt
alternativ til Nordisk mesterskab som efterhånden er helt slut, da Sverige ikke har
Quad udøvere p.t..
Der kommer også Europamesterskab i Quad til Danmark i 2016 og første afdeling
afholdes i Slagelse den 9/10. april 2016. Toppen af Danske Quad kørere kan måle sig
med de bedste i Europa, så her er der store forventninger.
Formanden stopper som formand for SU Quad og mener nu, at det nu er på tide, at
der kommer nye kræfter til. Frode arbejder videre med undervisning m.m. SK takker
for det store arbejde som Frode har udført gennem mange år som formand for SU
Quad.
Anders Johansen – SU Mini/Maxi
Afdelingerne er blevet afviklet rimeligt i 2015. Dog er der nogle klubber der kunne
blive bedre til at afvikle løb. Nogle klubber kæmper med det ”tekniske”. Anders
opfordrer til at dommerne bliver mere ”kritiske” i deres dommerrapporter, da man
bl.a. sammensætter løbskalenderen efter hvor godt klubberne klarer løbsafviklingen.
Det har været en stor udfordring at få løbskalender færdig i 2015 og 16. Det er ikke i
orden at det er så svært at få sammensat en kalender. Det er værd at kigge efter en
ny model til at sammensætte løbskalenderen. Løbene skal spredes mere for bl.a.
damer og der bliver generelt taget for meget hensyn til udenlandske løb. Anders
forslår, at der kun tages hensyn til VM og ikke ”alle de andre løb”.
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Anders forslår en ”dommer checkliste” til løb. Anders tænker i retning af samme liste
som ved serviceeftersyn af en bil. Checklisten skal bestå af en nem oversigt over de
ting der skal være på plads som f.eks. nedtællingsur, brandslukker m.m., samt at der
i bunden af den officielle DMU checkliste er plads til underskift af både dommer og
stævneleder. Vi skal væk fra kommentarer som ”vejret var godt og burgerne var
gode”. Vi skal være professionelle!
Anders stopper som formand for SU. SK takker Anders for den store indsats som
formand for SU gennem mange år!

Jann Rünitz
I samarbejde med Kim er der lavet en dommerliste. Den er lagt på nettet og det er
nu lettere at se hele løbskalenderen.
Nye kørere har fået faste numre og der er nogle stykker der har søgt dispensation.
Det er kun nogle få stykker der søger dispensation.

Martin Wigh - MX-Event
I 2015 var der rigtig god feedback fra klubberne. Det har været et rigtig godt år. Flere
sponsoraftaler udløb i år, men flere har allerede valgt at forlænge. Løbskalenderen
er rigtig god og næsten alt er på plads.
Til 2016 har MX-Event bl.a. fået ny trailer og ATV. Fundamentet er på plads. Der
arbejdes videre med sponsorer, organisering osv. Det bliver igen lagt fokus på TV,
men det er svært at få en aftale hjem. Asger foreslår, at søge DIF midler til TV
udgifter.
SU Sidevogn
Der er stadig ikke noget SU for sidevogn, så derfor ligger opgaven indtil videre hos
SK.
3.

SK – Rep.møde m.m.
Asger informerede om, at vi kører med samme model som sidste år, hvor Asger
beretter for SU’erne for at gøre det hurtige. Deadline for materiale fra SU er senest
en uge inden rep. mødet.
SU’erne bedes sende materiale til powerpoint, som Jesper sætter op. Tekst i worddokument og gerne billeder som vedhæftet i mail. Ikke som indsat i word.
Asger foreslår, at SU Micro og SU Mini/Maxi lægges sammen. På samme måde som
man gør i Quad der har taget hele palletten og hvor man konstant har fokus på
fødekæden. Det vil give mere harmoni og lettere tilgang til information. En anden
årsag er også, at det er svært at fastholde en formand for Micro, da formandens
barn vokser ud af klassen og derved skifter interessen for formanden, hvilket er helt
forståeligt.
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Udfordringerne i Sidevogn, herunder det manglende SU blev drøftet. SK har noteret
over for sidevognsfolket, at det er vigtigt, at man står sammen om sporten og støtter
stærkt op om løbene, for ellers synes vi nok at fremtiden ser lidt sort ud for denne
gren. Vi afvikler DM for Sidevogn i 2016, hvorefter vi evaluerer på Sidevognenes
fremtidsmuligheder. Pt. er det aftalt at SU Sidevogn lægges sammen med SU
Micro/Mini/Maxi, da opgaven ikke fremadrettet kan ligge hos SK.
Lene stopper i SK, da hendes valgperiode udløber. Følgende opstilles til den ledige SK
post:
Peter Guldberg Johansen, Randers
Rasmus Møjbæk, Herning
Lasse Oxbøll, Herning
Martin Skov Jensen stiller op som suppleant.
4.

Næste møde
Næste SK/SU møde bliver d. 31. marts 2016.
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