Referat af SK MX møde 7-19
Hedeland, 20. juni 2019
Til stede: Asger Pedersen, Martin Holm Jensen, Pia Stenger Nordmand, Lea Kahlke Hansen.

Kort orientering fra HB
Asger orienterede kort om seneste HB-møde, som blev afholdt d. 12. juni, og referatet fra mødet blev
gennemgået.
Kort orientering fra Uddannelsesvalget
Asger orienterede om seneste møde i Uddannelsesudvalget, som blev afholdt d. 17. juni. Der er blevet nedsat
et nyt Uddannelsesudvalg med Jesper Søe Bergmann fra kontoret som tovholder. Der vil være en fælles
strategi for uddannelsesområdet, men stadig med uddannelsesforløb baseret på de individuelle sportsgrene
og deres forskelligheder. Uddannelsesudvalget arbejder pt. med et nyt grundlag og formålsbeskrivelse for
alle officialuddannelser under DMU.
Opsamling på klubmøder
SK er nu færdig med runden af klubmøder dette forår. SK vil gerne sige tak til alle de bestyrelsesmedlemmer,
som mødte op, og især til de klubber, som lagde lokaler til.
SK gennemgik referaterne fra alle møderne og drøftede de forskellige emner – nogle emner gik igen på tværs
af møderne, mens andre var meget lokalt bestemte. SK vil arbejde videre med de input, der er kommet, og
noget af det vil blive taget op igen på Klubkonferencen i november.
Aktivitetslog
SK opdaterede og godkendte aktivitetsloggen for MX. Denne fremsendes efterfølgende til FU med henblik på
afrapportering til DIF.
Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK)
Kontoret har arbejdet med en ny tilgang til ATK-konceptet og ATK-samarbejdsaftalerne med MX- og SPWklubber under DMU. Lea orienterede SK om kontorets tanker, som SK også bakker op om. Der vil blive sendt
information rundt til alle klubber i løbet af sommeren.
Demonstration af Eye Track på Uhrebanen
Flagsignalsystemet Eye Track, som er i brug på flere baner i Sydeuropa, er blevet installeret i en demo-version
hos Herning Motocross. Her vil det være i brug henover de kommende par måneder, så klubben og kørere
kan få nogle erfaringer med systemet og evaluere på, hvordan det fungerer.
Alle andre klubber er meget velkomne til at komme forbi Uhrebanen og opleve Eye Track med egne øjne –
kontoret vil sende en mail rundt til alle klubber for at gøre opmærksom på, at denne mulighed er der henover
sommeren.
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Vedrørende aldersgrænse i 125cc
Sportskommission Motocross og Sportsudvalg MX har besluttet, at den øvre aldersgrænse i 125cc-klassen
fortsat skal være 18 år i 2020.
Det var ellers blevet besluttet, at den øvre aldersgrænse skulle sænkes til 17 år, gældende fra og med
sæsonen 2020. Sportskommission Motocross og Sportsudvalg MX har imidlertid revurderet spørgsmålet og
har fundet, at den øvre aldersgrænse på 18 år bør fastholdes.
Dette vil naturligvis fremgå af reglementet for 2020, som udgives i slutningen af året, men meldes ud på
DMU’s hjemmeside og facebook allerede nu af hensyn til de unge kørere, som inden længe skal forholde sig
til planlægningen af næste års sæson.
Reglement 2020
SK er så småt begyndt at forholde sig til ændringer til MX-reglementet 2020. I løbet af foråret er der blevet
noteret nogle opmærksomhedspunkter ned, som SK gennemgik på aftenens møde.
Der vil blive afholdt et arbejdsgruppemøde inden sommerferien med henblik på at få lavet et første udkast
til reglementsændringer, som kan blive sendt rundt til Sportsudvalgene. Udvalgene kan herefter kommentere
og selv tilføje punkter, de ønsker diskuteret, inden reglementet er på dagsordenen til SK/SU-mødet d. 4.
september.
Broer og tunneller
SK arbejder stadig med at sætte sig ind i emnet godkendelse af broer og tunneller på baneanlæg, så der kan
sendes noget vejledende information ud til klubberne. SK vil også bede Sikkerhedsudvalget om hjælp til at
komme videre med arbejdet.
Klubkonference 2019
Årets Klubkonference afholdes på Scandic Bygholm Park i Horsens d. 1.-2. november. SK drøftede
indledningsvis temaer til dagsordenen for den MX-specifikke del af Klubkonferencen. Udformningen af
dagsordenen tages op igen på et SK-møde efter sommerferien.
Nordisk møde i Uddevalla
D. 23. august er SVEMO vært for Nordisk Møde forinden VM i Uddevalla samme weekend. Asger og Lea
deltager og er i dialog med SVEMO om mødeindhold.
Kommende møder
• D. 8. august: SK-møde, Skype
• D. 4. september: SK/SU-møde, Kolding
• D. 23. september: SK-møde, Hedeland
• D. 10. oktober: DM-A-møde med DM-A-klubberne 2019, Kolding
• D. 21. oktober: SK-møde, Skype
Sportsudvalgene og DM-A-klubberne vil blive inviteret til hhv. d. 4/9 og d. 10/10 pr. mail.

_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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