Referat fra SK/SU MX-møde 04-15 på Fjelsted Skov Kro
MX Møde:
Mødedato:
Til stede:

04-15
23.03.15
Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jesper G. Larsen, Jann Rünitz,
Jannick Mødekjær, Niels Frode Sølvsteen, Kenneth Frandsen,
Morten Juel Rasmussen og Kasper Darfelt

Ikke til stede:

Kurt Vad, Anders Johansen og Martin Wigh Knudsen

Referent:
Kasper Darfelt
Dato:
23.03.15
___________________________________________________________________

1.

Præsentation af udvalg (formand øverst)
MX Event:
Martin Wigh Knudsen
Mikkel Wendelboe
Jakob Thune
Quad:
Niels Frode Sølvsteen
Karsten Sølvsten
Frederik Märcher Knudsen
Classic:
Kurt Vad
Jens Bakmand Skovsen
Per Sadolin Pedersen
Micro:
Kenneth Frandsen
Sidevogn:
Jannick Mødekjær
John Nielsen
Pia Nordmand
Mini/Maxi:
Anders Johansen
Jann Rünitz
Morten Juel Rasmussen
Kasper Jensen
Som det kan ses mangler Micro stadig et par medlemmer, hvorfor interesserede
personer meget gerne må henvende sig til Kenneth eller SK.

2.

Gennemgang af udvalgenes opgaver
Opgaver blev gennemgået og tilretninger til opgavebeskrivelserne på
hjemmesiden blev foretaget.
Udvalgene kan løbene i samarbejde med SK tilrette opgavebeskrivelserne.
SU og SK aftalte arbejdsgangene for 2015.

3.

Kort status fra udvalgene
Quad:
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Har til stor glæde fået 7 DM-afdelinger på plads.
Tak til klubberne for deres velvillighed.
Micro:
Der arbejdes på en micro træningslejr, som primært er henvendt til begynder og
Junior C.
Flere klasser ser ud til ikke at åbne som mesterskabsklasser i 2015 pga. for få
deltagere ved første DM.
Mini/Maxi:
Der er udsendt heatskemaer til klubberne, hvilket har givet mange kommentarer
af både negativ og positiv karakter. Der arbejdes videre med problemstillingerne.
Sidevogn:
Der mangler stadig deltagere til løbsarrangementer. Udvalget kigger på
muligheder for at eksponerer sporten mere og måske ”lokke” eksisterende MXkørere over til sidevogn eller helt nye til sporten.
SK er positive over for ethvert tiltag (dog ikke kannibalisme) og opfordrer til
samarbejde på tværs af udvalgene.
4.

Prioriterede aktiviteter i 2015
SK vil diskutere prioriteterne fra repræsentantskabsmødet med klubberne på
klubmøderne i maj. Herefter vil SK færdiggøre oplæg til klublederseminaret i
november. Oplæggene vil blive rundsendt til klubberne i august, så de har
mulighed for at forberede sig grundigt til klublederseminaret.
SU’erne opfordres til at starte arbejdet med løbskalender 2016 så tidligt som
muligt, så løbskalenderen vil være klar så tidligt som muligt.

5.

Eventuelt
Der er kommet en del spørgsmål om deltagelse i regionsmesterskaber og Mini
85cc, som blev besvaret og præciseret.
Deltagelse i regionsmesterskaber kræver en licens udstedt til en klub i den
pågældende region. Kørere på udenlandsk licens kan ikke deltage i
regionsmesterskaber.
Piger skal også overholde aldersgrænserne for deltagelse i Mini 85cc, selvom de
kan køre på en Junior licens indtil 18 år. Aldersgrænsen for Mini 85cc er 15 år!
Påvirkning og doping reglerne blev ligeledes gennemgået. Der ønskes
dopingkontrol til mesterskabsløbene, hvilket ADD formentlig også foretager uden
opfordring fra DMU. En påvirket kører kan udelukkes på dagen af dommeren,
hvis køreren bliver erklæret ”medical unfit” af en tilstedeværende eller tilkaldt
læge.
Til slut orienterede Frode kort om arbejdet i Uddannelsesudvalget, men mere om
det på næste SK møde, hvor det vil være et punkt på dagsordenen.
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