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1.

Velkomst
Asger indledte med at byde velkommen til mødet.

2.

Løbsansøgningsprocessen
SK afventer, at SU’erne tager stilling til klasseopdelingen ved næste års løb. Herefter
vil der blive udsendt information og ansøgningsskemaer til klubberne - forventeligt i
slutningen af september måned med en svarfrist på ca. 3 uger. Lea er koordinator på
selve ansøgningsprocessen.
I arbejdet med selve sammensætningen af løbskalenderen er det vigtigt, at der kun
arbejdes i ét dokument. Google Docs eller lignende kan evt. bruges med henblik på
at sikre dette.

3.

Mangel på lydmålere og banesynsfolk
Pt. er der mangel på både lydmålere og banesynsfolk, og SK er derfor på udkig efter
nogle nye personer, som har lyst til at varetage disse funktioner – 2-3 lydmålere og
ligeledes 2-3 banesynsfolk.
Lea sørger for at lægge informationen ud på hjemmesiden og på facebook. Emnet vil
også blive bragt op på klublederseminaret.
Evt. interesserede er meget velkomne til at kontakte SK-formand Asger og høre
mere om, hvad rollen som hhv. lydmåler eller banesynsmand indebærer.

4.

Reglement
Lea orienterede SK om det møde, som Jørgen Bitsch og Jonas Nygaard har haft med
den jurist, som vil komme med inputs til DMU’s Almene Reglement og MXreglementet. Processen med inputs fra juristen, tilretning og godkendelse forventes
at tage omkring 4 uger og afsluttes medio oktober måned. Lea vil stå for tilretningen
af MX-reglementet. Herefter vil reglementsændringerne for 2017 blive indføjet i MXreglementet.
Oplæggene til reglementsændringer fra hhv. SU Classic og SU Quad blev
gennemgået. SK havde en enkelt kommentar til reglementsændringerne for classic,
bortset fra denne blev oplægget godkendt. SK havde nogle spørgsmål/ønsker til
uddybning til reglementsændringerne for quad. Lea videresender spørgsmålene til
SU Quad, så de kan blive afklaret. Reglementsændringer for MX er under
udarbejdelse.
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5.

Aflysning af løb
Der har desværre været nogle episoder i løbet af 2016, hvor løb er blevet aflyst pga.
manglende officials. Dette skal så vidt muligt undgås, hvilket SK gerne vil
understrege over for klubberne.

6.

E-learningkurser
Oplæggene til genopfrisknings-e-kurser for hhv. træningsledere, stævneledere og
dommere blev gennemgået, og de sidste rettelser blev tilføjet. Blandt andet blev det
besluttet at indskrive relevante henvisninger til reglementet, som brugeren kan se,
efter vedkommende har fået sit testresultat. SK har desuden bedt Miljøudvalget om
at komme med input til, hvad der skal stå om miljø i træningslederkurset.
Genopfriskningskurserne vil fra 2017 være obligatoriske for alle træningsledere,
stævneledere og dommere, der skal have fornyet deres officiallicenser. Alle tre
kurser afsluttes med en test. Testbesvarelserne på stævnelederkurset og
dommerkurset vil blive brugt i forberedelsen af D/S-seminaret 2017.
SK godkendte de tre kursusoplæg, og Lea vil nu gå videre med opsætningen af
kurserne i e-learningsystemet, så de er klar til brug i den kommende kursussæson.

7.

ATK MX
SK har fået tilsendt udkastet til den kommende trænerbog ATK Motocross. SK havde
nogle enkelte kommentarer til nogle af bogens illustrationer. Derudover var SK
tilfredse med udkastet og glæder sig til at se det færdige produkt, som præsenteres
på klublederseminaret.

8.

Dommerseminar 2017
Dommerseminaret 2017 afholdes i Odense d. 21. januar. SK arbejder på at finde en
ekstern oplægsholder, som kan være en del af programmet.
Den endelige planlægning af dommerseminaret vil finde sted i januar, hvor der også
vil foreligge resultater fra de e-learningkurser, som igen i år vil fungere som
forberedelse til seminaret for både stævneledere og dommere.
Under dette punkt drøftede SK desuden det udkast til en dommerhåndbog, som
Lasse tidligere har udarbejdet. Formålet med dommerhåndbogen er at give
dommerne en form for notesbog, som de kan bruge på løbsdagen, og hvori de kan
notere oplysninger om arrangementets opbygning samt om hændelser undervejs i
løbet. Dette skal hjælpe dommerne til efterfølgende at få udfyldt
dommerrapporterne korrekt. Dommernotesbogen vil blive trykt og uddelt til alle
aktive dommere på klublederseminaret.

9.

Klublederseminar 2016
Programmet for MX-delen af klublederseminaret omfatter bl.a. præsentation af
Vision MX 2020, som er udarbejdet på baggrund af de klubmøder, der blev afholdt i
maj måned. Vision MX vil blive udsendt til klubberne i slutningen af september
måned.
Den fortsatte planlægning af klublederseminaret vil SK foretage via Skype.

10.

Budget
I forhold til budget er vi p.t. en smule bagefter, dog ikke ret meget. SK vil kigge
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nærmere på budgettet, når tallene for 9. måned ligger klar.
SK har i hvert budgetår mulighed for at prioritere at give tilskud til nogle bestemte
projekter. I 2016 har disse omfattet prøvekørsel for børn ved alle DM-Aafdelingerne, trænere til Kids Cup samt produktion af gratis Åbent Hus-materiale til
klubberne.
11.

Årshjul
Lea præsenterede det udkast til et årshjul, som hun har lavet med udgangspunkt i
SK’s primære arbejdsopgaver. For at årshjulet kan bruges til noget, er der behov for,
at illustrationen understøttes med nogle beskrivelser af de arbejdsgange, som der
findes i forbindelse med hver af arbejdsopgaverne. Lea vil derfor udarbejde en
oversigt over de eksisterende arbejdsopgaver, Asger vil hjælpe med at afklare
tidsforbrug og Lasse vil hjælpe med at udarbejde en illustration, som kan give endnu
mere overblik over SK’s arbejdsopgaver og deres omfang i løbet af et år.

12.

Procedure for banesynsrapporter, herunder manglende efterlevelse af
banegodkendelser
De administrative procedurer omkring banesynsrapporter, afregninger m.m. skal
gennemgås for at sikre, at arbejdsgangen er så let og tidsbesparende som muligt for
både frivillige og administrationen.
Desværre hører SK jævnligt om tilfælde, hvor de krav til flagposter ved træning, som
fremgår af klubbernes banegodkendelser, ikke overholdes.
Banegodkendelsen er et spørgsmål om sikkerhed og SKAL overholdes. SK vil kraftigt
italesætte dette overfor klubberne på klublederseminaret.
Desuden vil SK i 2017 foretage stikprøvekontroller, hvor det tjekkes, hvorvidt
træninger foregår i overensstemmelse med reglement og banegodkendelser. Er
dette ikke tilfældet, vil træningen blive afbrudt, indtil reglerne/godkendelserne
efterleves.

13.

Eventuelt
Lea præsenterede SK for et online system, som Dansk Automobil Sports Union
bruger til fordeling af kørernumre. Lea vil undersøge systemet nærmere for at se,
om det evt. kan bruges i MX og dermed lette én af de meget tidskrævende opgaver,
som i dag varetages af frivillige.
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