Referat fra SK MX-møde 06-15 på Fjelsted Skov Kro
Møde:
Mødedato:
Til stede:

06-15
17.08.15
Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jesper G. Larsen, Anders Johansen,
Jann Rünitz og Kasper Darfelt
Kasper Darfelt
21.08.15

Referent:
Dato:

___________________________________________________________________

1.

Velkomst

2.

Reglementsspørgsmål
a) Inddeling til kvalheat, efter kørenumre, tilmelding, eller placering (§3.2.1)
Reglementet er uklart vedr. kvalheat og fordeling af kørerne i de enkelte
kvalheats, da det er beskrevet forskelligt og flere steder i reglementet. §3.2.1
vil fra 2016 være den eneste paragraf der beskriver inddelingen til kvalheats.
b) Seneste frist for til, - og afmelding til mesterskabsløb 2016
På seneste repræsentantskabsmøde vedtog klubberne at sidste frist for
tilmelding til mesterskabsløb fra 2016 er 2 dage før løbsdagen og uden
efteranmeldelse.
Dette vil også være reglen for øvrige løb med den undtagelse at der stadig vil
være mulighed for efteranmeldelse, hvor fristen dog ændres til kl. 7.30. Alt
om startgebyrer samles fremadrettet i § 9.1.6 og alt om tilmelding samles i §
8.2.
c) Fastlæggelse af hjulstørrelse på Mini 65, - samt pige i 2016 (forslag fra SU)
Ideen med store hjul må konkluderes ikke at have været en succes for Mini
65 og vil derfor udgå i 2016. I Pige-klassen vil der stadig være mulighed for at
bruge store hjul i 2016 (fri hjulstørrelse).
d) Flagregler, - hvor langt gælder flaget (bør fastlægges)
Der er usikkerhed om hvordan reglen skal fortolkes, så der vil blive kigget på
muligheden for en skarpere formulering i reglementet, men umiddelbart er
der ingen planer om at ændre selve reglen.
Der kan desuden kigges på muligheden for at banesynsfolkene kan se på
yderligere flagposter på de enkelte baner afhængig af løbstypen.
e) C - Old Boys 30 - pointsystem, klasseinddeling Mini 85, regionsmesterskab, 2016 (forslag fra SU)
SU Mini/Maxi har udarbejdet et oplæg til ændringer af diverse aspekter
omkring et pointsystem for C OB 30, en ny klasseinddeling i mini 85, samt
regionsmesterskaberne. SU Mini/maxi arbejder videre med forslagene, så de
er klar til udsendelse til klubberne sammen med ansøgningsblanketten for
løb i 2016. Forslagene vil på dette tidspunkt være godkendt af SK.
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3.

Løbskalender og ansøgningsproces 2016
Vil blive håndteret af Anders Johansen sammen med Kasper Darfelt.
Det vil formentlig blive sådan at der udsendes et ansøgningsskema til klubberne,
hvor det kun skal angives hvilke løb der ønskes i 2016. Ansøgningsskemaet vil være
uden angivelse af specifikke datoer.
Løbene vil herefter blive fordelt imellem klubberne og senere vil der blive lavet en
egentlig kalender hvor løbene vil være placeret på specifikke datoer. Klubber der
f.eks. har fået tildelt et DM-B vil herefter blive bedt om at fordele løbene imellem
sig.
Sammen med ansøgningsskemaet vil der blive fremsendt information om hvilke
klasser der deltager ved hvilke løb.

4.

Status: Præmier, kranse, blomster, medaljer til 2015
Medaljer er modtaget og udsendes løbende til klubberne. Kranse/blomster er der
også styr på. Klubber der ikke har meldt tilbage vedr. kontaktperson mv. rykkes for
svar.

5.

Drøftelse om indførelse af ”svensk håndtering af gult flag under træning”
Det vurderes umiddelbart at være en mulighed for de danske baner og vil blive taget
om som et diskussionsemne på klublederseminaret til november.

6.

Opfølgningskursus for dommere 2015
Der er planlagt et inspirationskursus med vægt på konflikthåndtering og kropsprog,
som forventes afholdt ultimo september eller til oktober. Varighed ca. 2 timer.
Når datoen er fundet vil der blive sendt invitation til dommerne.

7.

Klublederseminar 2015 - Program
Det overordnede tema vil være: Strategi og aktiviteter.
Mere specifikt er der indtil videre følgende mulige emner:
Banegodkendelser – manglende overholdelse
Løbskalender – hvordan?
Skal gode baner have fortrinsret?
Kan klubber afslå bestemte typer løb?
Hvor højt kan fællesskabet sætte overliggeren?
Emner vil blive fastlagt frem mod klublederseminaret, så emnerne vil formentlig
blive tilrettet ligesom der muligvis tilføjes eller fjernes emner.
Endeligt oplæg fremsendes til klubberne inden klublederseminaret.
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8.

Godkendelse af fremadrettet My Laps håndtering (nye transpondere)
Oplægget blev godkendt. Der vil snarest blive informeret om de nye transpondere
via hjemmeside m.m. herunder priser.
Det er ikke længere muligt at købe de nuværende transpondere via DMU, da MyLaps
ikke producerer dem længere.

9.

Ny licensstruktur (forslag under behandling i HB)
Asger redegjorde kort for forslaget, som ikke er vedtaget endnu.

Side 3 af 3

