Referat af SK MX møde 6-18
Skype, 6. juni 2018
Til stede: Asger Pedersen, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen.
Ikke til stede: Lasse Oxbøll.

Opsamling på MX klubmøderne
Forårets seks klubmøder er afholdt, og det har været meget udbytterigt for SK med mange gode input og
tanker fra klubberne, som SK nu vil arbejde videre med. Da Lasse ikke var til stede på aftenens møde, blev
det aftalt at tage en grundigere opfølgning på klubmøderne med på næste SK-møde d. 19. juni. Lea sørger
for at samle sammen på referaterne fra møderne.
Information til klubberne om aftale med prøvmotocross.dk
En nyhed som SK præsenterede på alle klubmøderne var den aftale, som er indgået med Rasmus Kjeldsen fra
prøvmotocross.dk. Aftalen går ud på, at klubberne kan booke Rasmus til at komme ud og stå for prøvekørsel.
Rasmus medbringer minimum 3 crossmaskiner, hjelme i forskellige størrelser og folk til at stå for
prøvekørslen. Prisen er 3000 kr. for 3 timer. Dette er en rigtig god mulighed for de klubber, som ikke selv har
prøvemaskiner til rådighed, så SK håber, at mange vil benytte sig af den. Klubberne kontakter Rasmus direkte
og aftaler en dag med ham, hvor han kommer ud. Information og kontaktoplysninger til Rasmus rundsendes
til klubberne hurtigst muligt. Hvis nogle klubber har brug for markedsføringsmateriale i forbindelse med
Åbent Hus og prøvekørsler, kan de kontakte Lea på kontoret.
Fælles indsats for overholdelse af flagreglerne
En anden ting, som der blev talt meget om på møderne, var flagreglerne. Flere klubber gav udtryk for, at der
er kørere derude, som ikke har styr på flagreglerne eller ikke respekterer dem, måske respekterer de heller
ikke klubbens træningsledere/officials. Dette går ud over de andre kørere, over officials og over klubben som
helhed.
SK vil udarbejde en skrivelse, som klubberne kan hænge op i klubben eller sende rundt til deres kørere, med
det formål at få kørerne til at forstå deres ansvar for overholdelse af reglerne.
Race Day 2019
På baggrund af klubbernes tilbagemeldinger på klubmøderne drøftede SK erfaringerne fra Race Day 2018 og
talte om nogle tiltag, som evt. kan indføres i 2019. Blandt andet bør man få produceret nogle bannerne eller
lignende, som kan synliggøre overfor besøgende, hvor de kan henvende sig i klubben og hvor prøvekørslen
foregår, da det ellers kan være svært for udenforstående at vide, hvor de skal gå hen. Derudover meldte flere
klubber tilbage, at der skal bruges mange frivillige for at få dagen til at glide på en god måde og sikre
ressourcer til at tale med gæsterne og notere kontaktoplysninger med henblik på efterfølgende kontakt.
Der blev også talt om datoen for Race Day 2019. Emnet er på dagsordenen til HB-mødet d. 7. juni.
Uddannelsesportalen
E-learningplatformen Uddannelsesportalen er DMU’s eget system til e-kurser, som er integreret med
medlemssystemet FS. Danmarks Idrætsforbund har fået en platform i samme type system, som rummer
mange af forbundene organiseret under DIF. Det skal undersøges nærmere, om DMU ved at gå med på DIFs
platform kan få samme niveau af integration, brugerstyring og tracking, som vi har på vores eget system.
SK MX vil gerne forsat gøre brug af e-learningportalen til de e-kurser, man har haft kørende de sidste par år,
og ser også muligheder for nye e-kurser, blandt andet på baggrund af ønsker fra klubberne på klubmøderne.
Uddannelsesportalen er også på dagsordenen til det kommende HB-møde.
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Nordisk Mesterskab
D. 23.-24. juni afholdes Nordisk Mesterskab sammen med Grand Junior på Nisseringen. SK vendte kort status
på planlægningen og tilmeldingerne fra de andre nordiske forbund. På tidspunktet for mødet har SVEMO
fremsendt en liste med 19 kørere og SML en liste med 8 kørere. Herudover har flere udlændinge selv tilmeldt
via DMU’s løbskalender.
Martin, som skal være stævneleder til løbet, vil aftale et planlægningsmøde med NMK.
Afrivningsglas
Slagelse Motocross har indført et forbud mod brug af tearoff til træning. På baggrund af dette drøftede SK
reglerne for tearoff fremover, med tanke på miljøet. SK vil kontakte nogle importører og forhøre sig om
miljøvenligt/nedbrydeligt tearoff.
Næste SK-møde
Næste SK-møde afholdes i Kolding d. 19. juni.
_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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