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___________________________________________________________________

1.

SU -Udvalgssammensætning
SU MX er kommet endelig på plads og har fået denne sammensætning:
Morten Juel Rasmussen
Jann Rünitz
Peter Guldberg Johansen
Jesper Rasmussen
Kenneth Frandsen
Der kan stadig tilføjes en kørerrepræsentant til udvalget, hvis udvalget finder behov
for dette og et relevant emne melder sig på banen.

2.

Opfølgning på Banesynsseminar
Banesyn bliver i 2016 foretaget af nedenstående besætning:
Martin Skov Jensen
Anders Johansen
Erling Christiansen
Peter Vestergaard
Jann Rünitz
Jesper undersøger muligheden for indkøb af hjul til opmåling af bane.
SK eller en banesyner kan i løbet af 2016 komme på uanmeldte besøg ved træning
for at tjekke om banesynsrapporten overholdes. Klubber der ikke overholder
banegodkendelsen kan få påbud eller godkendelsen kan i yderste tilfælde
suspenderes eller inddrages.
Der foreligger et internt referat fra banesynsseminaret.

3.

Klubmøder (Vision/strategi 2020)
Dagsorden for møderne vil være:
Klubbernes input til Vision 2020
Private baner
Eventuelt/emner fra klubberne
Vision 2020 er sendt til alle klubber sammen med invitation til møderne.
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Møderne bliver afholdt:
Kolding, mandag d. 2.maj
Slagelse, tirsdag d. 17. maj
Randers, mandag d. 23. maj
4.

Uddannelse – SK som ansvarlig, - udvalg
Udvalget består af: SK, samt Frode Sølvsteen og Martin Skov.
Projekter, som igangsættes pr. april 2016:
a) Det eksisterende e-kursus ”Genopfriskningskursus for MX-dommere”
udvides.
 Testen opdateres m. reglementsændringer 2017 (reglementet
tilstræbes at ligge klar inden december, så link kan sendes ud inden
jul).
 SK tager stilling til, hvad testen skal indeholde, hvor omfattende den
skal være, om man skal bestå samt om e-kurset er obligatorisk eller ej
for fornyelse af licens.
 Det er godt at have testresultater – både for deltagernes læring og til
SK’s orientering.
 Det er vigtigt at kommunikere formålet med kurset overfor deltagerne
– at formålet er at gøre vores dommere bedre, ikke for at udstille,
overvåge eller dumpe nogen.
b) Der laves et tilsvarende e-kursus ”Genopfriskningskursus for stævneledere”,
som på samme vis skal gennemgås inden fremmøde på DS-seminar.
 Kurset skal indeholde test m. reglementsændringer 2017 (reglementet
tilstræbes at ligge klar inden december, så link kan sendes ud inden
jul).
 Indhold skal have fokus på hvilke opgaver man har som stævneleder, I
forbindelse med en løbsdag.
 SK tager stilling til, hvad testen skal indeholde, hvor omfattende den
skal være, om man skal bestå samt om e-kurset er obligatorisk eller ej
for fornyelse af licens.
 Lea taler med Martin Skov, Jesper Holm og Hanne Thomsen om øvrigt
indhold (evt. kan kurset i udgangspunktet være fælles for grenene?).
c) Der laves et e-kursus ”Genopfriskningskursus for træningsledere”, som fra
2017 er obligatorisk for alle, som vil have fornyet deres TL-licens.
 Indholdet skal have fokus på, hvad det indebærer at være TL, og der
skal være en tjekliste.
 SK skal tage stilling til, om der skal være en test på dette kursus, om
den skal bestås samt hvad konsekvensen skal være hvis testen evt.
ikke bestås.
 Lea taler med Martin Skov og Niels Frode om indhold. Lea sender
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desuden det eksisterende TL-undervisningsmateriale til SK til
orientering.
d) Der laves en powerpoint-præsentation, som kan sendes til hjælpere i ugen
op til et stævne for opfriskning eller instruktion af nye officials. Asger
kommer med et oplæg.
e) Der udarbejdes en fysisk ”Dommerens håndbog”, som dommerne får
udleveret og kan have med ud på banen, indeholdende tjekliste og plads til
notater. Lasse kommer med et udkast.
Der afholdes et møde mellem SK, Martin Skov, Niels Frode og Lea d. 20. juni, hvor
oplæg til ovenstående gennemgås og videre arbejde aftales.
Alle tre e-kurser nævnt ovenfor skal være klar til brug i vinteren 2016/2017.
Der holdes et nyt møde mellem SK, Martin Skov, Niels Frode og Lea i løbet af
efteråret, hvor første ”rul” af projekter gøres færdigt og næste omgang sættes i
gang.
Projekter, som igangsættes i efteråret 2016:
a) Der laves et e-kursus ”Genopfriskningskursus for Teknisk Kontrol-officials”,
som fra 2017 er obligatorisk for alle, som vil have fornyet deres TK-licens. Lea
taler med Martin Skov om indhold.
b) Kort e-kursus til kørerne omhandlende ændringer i Motocross-reglement og
evt. pop-quiz i nyttige eksisterende passager (ikke for at forhindre folk i at få
licens, men for at opfriske og sætte lidt fokus på indholdet af reglementet)
evt aldersbetinget.
c) E-kursus til sportsudvalgsmedlemmer
2017:
I foråret 2017 afholdes et møde mellem SK, Martin Skov, Niels Frode og Lea, hvor
vinterens e-kurser evalueres og der lægges en plan for videreudvikling af
eksisterende og udvikling af nye e-kurser i 2017.
Projekter til igangsættelse i 2017 vil have fokus på:
 At hjælpe klubberne (klubledelserne)
 At hjælpe officials
 At få sat almindelige officialkurser i rytme
Andre noter fra mødet:
Allerede fra vinteren 2016/2017 vil det blive obligatorisk at skulle gennemgå et ekursus for at få fornyet visse officiallicenser. Dette er nyt for klubberne, og de skal
sættes ind i, hvad det handler om og hvordan det foregår – blandt andet via den
kommende klublederuddannelse, men også via vores andre informationskanaler.
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SK overvejer, om der er nogle motocrossklubber, som det ville give god mening at
have med på den kommende klublederuddannelse.
Lea arbejder på et e-kursus for DMU’s undervisere på officialkurserne, omhandlede
formalia og retningslinjer for god undervisning. SK kom med input til kursets indhold:
 Det er vigtigt at fastholde deltagernes interesse, at gøre det sjovt og
interessant
 Den personlige vinkel betyder noget, det må ikke bare blive oplæsning
 Powerpoint-shows skal være understøttende – én pointe ad gangen!
Lea arbejder på et oplæg til en ”DMU Uddannelsesdag” med temaer målrettet
forskellige målgrupper i DMU – trænere, klubfolk, undervisere osv. SK kom med
input til kursets indhold:
 Temashopping / ”Ted talks” m. klubbernes succesoplevelser – gerne på tværs
af grene – dette kan evt. afprøves på klublederseminaret.
5.

Private baner
Hovedbestyrelsen har besluttet følgende:
 Private baner kan synes af DMU hvis de er tilknyttet en klub
 Det er ikke et krav at den på gældende bane er Miljøgodkendt, da dette er et
kommunalt anliggende mellem klubben og banen (i henhold til
Bekendtgørelsen)
 Træningsledere kan fremadrettet ikke godkende – ikke DMU – godkendte
baner
 DMU´s licens gælder kun på DMU eller andre landes godkendelser under FIM
 Der kan udstedes speciel tilladelse til banegodkendelse til trænere tilknyttet
DMU
 En klub kan arrangere et lukket arrangement på en lejet bane og få
dispensation til at godkende banen ud fra et sikkerhedsmæssigt krav
SK vil diskutere beslutningen med klubberne på de kommende klubmøder.

6.

Eventuelt
Kommende møder:
SK møde onsdag 1. juni kl. 17.00 (Skype)
Uddannelsesmøde med Frode, Martin og Lea d. 20. juni kl. 18.00 (Fjelsted)
SK/SU møde d. 22. august kl. 17.00
Der arbejdes på et dommer/stævnelder inspirationskursus i juni.
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