Referat af SK MX møde 16-17
Tirsdag d. 28. november, Kolding
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen. Under punktet
Uddannelse desuden underviser Niels Frode Sølvsteen.
_______________________________________________________________________________________
Uddannelse
Undervisningsmaterialet til G+TL-uddannelsen blev gennemgået og opdateret i henhold til blandt andet
reglementsændringer for 2018. Niels Frode havde tidligere fremsendt en række forslag til opdatering af
materialet, som blev godkendt og skrevet ind på mødet.
Der opstod et tvivlsspørgsmål vedr. kravene til udfyldelse af en skadesanmeldelse, som Lasse vender med
Sikkerhedsudvalget.
I forbindelse med opdateringen af materialet blev uddannelsesstrukturen med G-, T-, S- og D-licenserne og
dertil hørende uddannelser drøftet. SK vil i løbet af vinteren se nærmere på uddannelsesstrukturen og
overveje eventuelle mindre ændringer.
De tre e-kurser i Uddannelsesportalen ”Genopfriskningskursus for dommere”, ”Genopfriskningskursus for
stævneledere” og ”Reglementstest for kørere”, skal opdateres og bruges igen i 2018. SK og Niels Frode
gennemgik de tre kursusoplæg og kom med rettelser til indholdet. Lea sørger for at sætte kurserne op i
Uddannelsesportalen, så de kan testes af SK i løbet af december. De to førstnævnte kurser skal ligge klar, når
invitationen til D/S-seminaret udsendes inden jul, og reglementstesten skal være klar til d. 1. januar, når
licensbestillingen åbner. SK udlodder to gratis kørerlicenser til lodtrækning blandt alle, som gennemfører
reglementstesten i perioden 1. januar – 15. marts 2018.
Den 18. november afholdte Martin sammen med Hanne Thomsen fra Speedway et stævneleder- og
dommerkursus for MX. Kursisterne har haft mulighed for at evaluere kurset vha. et spørgeskema, og de
tilbagemeldinger der er kommet, har været positive. Kursisterne er blevet informeret om, at de skal deltage
på D/S-seminaret d. 20. januar 2018 for at få deres S- eller D-licens, samt at de til at starte med skal fungere
som ”føl” ved løb sammen med erfarne hhv. stævneledere og dommere.
Reglement 2018
MX-reglementet for 2018 er meget tæt på at være færdigt. SK gennemgik nogle af de sidste ændringer og
aftale det videre forløb ifht. at få de sidste detaljer på plads. Når reglementet er færdigt, sendes det til
Sportsudvalgene for kommentarer og til Juraudvalget for godkendelse, hvorefter SK godkender det endeligt
på det kommende Skypemøde d. 14. december.
Evaluering af klublederseminaret 2017
SK evaluerede på årets klublederseminar ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet fra den udsendte
spørgeskemaunderundersøgelse, og de kommentarer som SK og kontoret har modtaget mundtligt. Det
samlede indtryk er, at klublederseminaret var en succes, og at næsten alle deltagere oplevede, at de fik noget
brugbart med hjem fra arrangementet.
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Dommer-/stævnelederseminar 2018
D/S-seminaret afholdes lørdag d. 20. januar i Odense. SK aftalte de praktiske detaljer ifht. selve dagen samt
aftenen før, hvor SK mødes for at forberede lørdagens program. Invitation og program udsendes inden jul.
Banesynsseminar 2018
Banesynsseminaret afholdes lørdag d. 13. januar på Fjelsted Skov Kro kl. 10-16. SK gennemgik de vigtigste
punkter på dagsordenen, som vil blive sendt rundt til banesynsfolkene inden jul.
På banesynsseminaret vil SK udlevere de nye kontrolblanketter til brug ved kontrolbesøg vedr. overholdelse
af flagregler ved træning i klubberne. Lea sørger for tryk af blanketterne.
Løbskalender 2018
Sportsudvalget er ved at lægge allersidste hånd på løbskalenderen, som forventes udsendt i udkastform til
klubberne onsdag d. 29/11. Klubberne har herefter mulighed for at komme med kommentarer til deres
tildeling af løb til og med mandag d. 4. december, hvorefter den endelige kalender vil blive lagt fast. I starten
af uge 49 udsendes ansøgningsskema til pokalløb til klubberne.
Når den endelige løbskalender ligger klar, vil SK arbejde på at få fastlagt en dato for en træningslejr for
pigerne i foråret 2018.
Nye tiltag for C-kørere
SK lancerer i 2018 et nyt tiltag for breddekørerne, nemlig en C Cup med tilhørende ATK-træning. Dette skal
kommunikeres til både C-kørere og kørere med træningslicens, så de bliver opmærksom på de nye
muligheder, i begyndelsen af 2018. SK vil drøfte dette nærmere i løbet af december.
Leje af transponderkufferter
Mylaps indstiller salget af den gamle type transponderkufferter ved udgangen af november. DMU ligger pt.
inde med to kufferter med hhv. 17 og 22 transpondere af den gamle type. Klubberne har mulighed for at leje
disse ved større løb – skal en arrangørklub bruge flere transpondere, er det klubbens egen opgave at finde
mulighed for at leje eller låne dem.
Næste SK-møde
Afholdes over Skype torsdag d. 14. december.
_______________________________________________________________________________________
LKH 29.11.2017.
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