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1.

SWOT analyse 2016 - 2020
SK startede arbejdet med analysen og et foreløbigt udkast blev udarbejdet. Det
er dog ikke den endelig version, som der arbejdes videre på i den kommende tid.

2.

Visioner og tiltag frem mod 2020. Underspørgsmål til klublederseminar
- Hvilke visioner og tiltag er der i de enkelte grene frem mod 2020
Bevare nuværende antal baner og klubber.
Stærk organisation.
Ekspertise på miljøområdet.
-Hvordan fastholder vi eksisterende medlemmer og aktive imens vi samtidig øger
tilgangen af nye
Med inspiration fra BMX er der udarbejdet et Idekatalog for MX
Idekataloget fremsendes til klubberne forud for klublederseminaret.
Der arbejdes videre med emnerne sammen med klubberne på seminaret.

3.

Reglementsændringer
1. Oprykning fra B 65 til B 85 (problematisk for nystartet B 65)
SK mener ikke at der er grundlag for ændring.
2. Træning og tidskval håndteres forskelligt til stævner
Ingen ændring ønskes foretaget.
Det er ønskeligt at alle deltager i min. tidskval af sikkerhedsmæssige
årsager.
3. Vi har stående i det grenspecifikke reglement ( § 3.25), at Stævneleder
kan optræde som øverste myndighed, - kolliderer med alm. reglement,
her står at dommeren er øverste myndighed på en løbsdag (§ 01.171 Alm.
Reglement).
Efter nogen debat blev konklusionen at vi fortsætter uden ændringer
4. Ventezone (§2.5)
I Maxi og mini lukker ventezonen tidligst 10 minutter efter starten af det
foregående heat. I Micro tidligst 5 min. efter starten af det foregående
heat.
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5. Ændringer i Micro, Forslag:
”Ved oprykning fra 50cc til 65/80cc som følge af aldersgrænsen, kan man ansøge
DMU om at få ændret sin B licens til en C licens og blive nedsat med 5 point (til
15 point) i oprykningssystemet. Dette kan kun foretages én gang.”
Nej til ændringer. De er administrativ tunge og opvejer ikke problemets
begrænsede størrelse.
6. Ændringer i Quad, herunder brev fra Nødgård
Vedtaget – såfremt ændringer om cc. er varslet i 2012.
7. CE – godkendelser
Anders har indsamlet en stor mængde materiale i samarbejde med
Thomas Schrøder, som Poul tager med til sikkerhedsudvalget.
Thomas Schrøder deltager meget gerne i et møde med
sikkerhedsudvalget.
Det ønskes at nakkekrave og rygskjold skal være sikkerhedsgodkendt
fremadrettet (reglement).
Tekst om CE-godkendelse udgår af reglementet, men der arbejdes videre i
henhold til ovennævnte.
Når sikkerhedsudvalget er helt klar med en definition varsles kørerne via
hjemmeside, facebook m.m.
8. 65cc
Emne til klublederseminar. Brev fra Fyns Motor Sport, (Børn og
Motorsport) – diskussion om 65cc kørere må hjælpes op på cyklen i
tilfælde af styrt.
9. Gult flag
Regler fastholdes.
10. Tidsstraf
Alment reglement definerer rammerne. Motocross reglementet definerer i
hvilke tilfælde de forskellige straffe bruges.
Det er defineret i MX reglement hvornår der kan tildeles tidsstraf. Det
ændres ikke.
11. Advarsel, - hvem, hvornår, længde osv. og hvordan gives en sådan
Advarsler er til brug på dagen og er afsluttet når dagen er slut.
Ved gentagne advarsler kan SK vælge at indstille til en udelukkelse.

4.

Klublederseminar
Fredag aften - gruppearbejde
Lørdag morgen - opsamling af fredagens arbejde
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Kort gennemgang af foreløbige reglementsændringer
Drøftelse af oplæg til ændret løbskalender/klassesammensætning
- Anders og Kasper udarbejder oplæg.
DMCU - Status og fremtidigt samarbejde
Banesyn - Status og information
Klubmøder - evaluering
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