Referat af møde i SK MX
Møde: MX 05-17
Dato: 1. juni 2017, Kolding
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen.
Referent: LKH
_______________________________________________________________________________________

1. Velkomst
Asger bød velkommen til mødet.

2. Oplæg til baneklassificering
Oplægget til baneklassificering blev gennemgået på de netop afholdte MX klubmøder, og her var der mange
kommentarer og input fra klubbernes side. SK gennemgik oplægget igen og tilpassede en række punkter i
henhold til klubbernes ønsker.
SK arbejder videre med oplægget, som vil blive sendt rundt til klubberne en måned før klublederseminaret i
november. Planen er, at klassificeringen tages i brug i 2018.

3. Regler vedr. gult flag
FIM’s regler vedrørende gult flag indeholder bl.a. en bestemmelse om, at der ikke kan protesteres mod en
straf idømt for overtrædelse af gult flag. SK drøftede, hvorvidt DMU’s regler bør tilpasses FIM-reglerne – der
blev ikke taget nogen beslutning om dette, men SK vil overveje det nærmere og tage spørgsmålet op igen på
et senere tidspunkt. I mellemtiden undersøger SK, hvordan reglerne håndhæves i Sverige.
SK får løbende henvendelser om, at klubberne ikke overholder deres banesynsrapporter i forhold til
bemanding af flagkasser ved træning. SK ser dette som en stor udfordring og appellerer stærkt til klubberne
om, at de tager hånd om den opgave. SK’s banesynsfolk har foretaget enkelte kontrolbesøg hos nogle
klubber, og man planlægger at foretage flere.

4. Licensudviklingen i MX
I næsten alle licensgrupper inden for MX ses en negativ licensudvikling fra 2016 til 2017. I gruppen 0-16 år
ses en positiv udvikling, men i den store gruppe 17-60 år ses et stort frafald. Ved udgangen af maj 2017
mangler der i alt ca. 140 licenser (ca. 6 %) i forhold til samme tidspunkt sidste år.
SK er meget bekymret over denne udvikling og opfordrer klubberne til at tjekke deres egen situation og om
muligt tage aktion på denne udvikling.

5. Frafaldsanalyse
I forlængelse af pkt. 4 drøftede SK, hvad årsagerne kan være til udviklingen i de forskellige licensgrupper.
SK vil gerne udsende nogle spørgeskemaundersøgelser til de forskellige grupper for at blive klogere på,
hvorfor nogle kørere ikke har gentegnet deres licens, hvorfor andre har valgt en træningslicens frem for
løbslicens m.v.
Lea sender SK de spørgeskemaer, der er sendt ud i forbindelse med div. frafaldsanalyser efteråret 2016. Med
inspiration fra disse vil SK sammensætte spørgeskemaer til de relevante grupper i MX, som kan sendes ud i
uge 23 og bruges til det videre arbejde i SK/SU.

6. Oprykningssystemer
Dette punkt vil blive drøftet på et kommende SK Skypemøde.

7. Næste møder
Der afholdes møde sammen med SU-formændene tirsdag d. 27. juni, formentlig i Fjelsted.
Der aftales en dato for et SK Skype møde, som vil finde sted inden d. 27. juni.

