Referat af SK MX møde 15-17
Onsdag d. 25. oktober og tirsdag d. 31. oktober, Skype
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Simon Wulff (kørerrepræsentant SU MX), Lea
Kahlke Hansen.
_______________________________________________________________________________________
Reglementsændringer 2018
Over to aftener blev forslagene til MX reglementsændringer for 2018 gennemgået. Lea og SK vil nu arbejde
videre med de præcise formuleringer af teksten, inden reglementet sendes til Sportsudvalgene til
gennemgang og kommentarer. Inden HB-mødet d. 18. november sendes desuden en oversigt over
reglementsændringer til HB.
Der er stadig enkelte reglementsændringer, som SK mangler at få helt på plads. Disse vil blive gennemgået
på et skypemøde d. 13. november.
Sponsorarbejde
Jonas Nygaard og HB har udarbejdet et udkast til retningslinjer for sponsorarbejde for alle DMU’s grene.
Asger præsenterede udkastet, og det blev drøftet af SK, som ser frem til videre orientering fra Jonas/HB.
Elektroniske flagsystemer
I forhold til de forskellige muligheder for elektroniske løsninger til flagning, så vil SK arbejde på at få opstillet
nogle specifikationskrav til de lamper, der skal bruges ude på banen. Martin Skov vil gå videre med at
undersøge dette.
Markering af flagzoner
Med indførelsen af flagzoner i 2018 bliver der brug for nogle markeringspæle, som skal opsættes ude på
banerne efter banesynsfolkenes anvisninger. SK drøftede kravene til pælenes størrelse, farve og materiale.
Resultatadministration 2018
Asger og Lea har haft skypemøde med Jonas Nygaard og tidtager i Hedeland Motorklub, Michael Kristiansen,
vedr. resultatadministration i 2018. DMU har rettet henvendelse til Mylaps med henblik på at få udviklet på
Orbitssystemet, så det bedre kan bruges til DMU’s behov. Pt. har Mylaps ikke ressourcerne til at påbegynde
arbejdet, men Jonas og Michael vil følge op på Mylaps og forsøge at få dem til at påbegynde processen
hurtigst muligt.
Banesynsseminar 2018
Vinterens banesynsseminar afholdes lørdag d. 13. januar 2018. Tid, sted og program kommunikeres ud til
banesynsfolkene, så snart SK har lagt sig fast på dette.
Næste SK-møde
Afholdes over Skype mandag d. 13. november og vil hovedsageligt omhandle reglementet.
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