Referat af SK MX møde 14-18
Tirsdag d. 27. november 2018, Kolding.
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Holm Jensen, Lea Kahlke Hansen.
_______________________________________________________________________________________

Opsamling på Klubkonferencen 2018
Første punkt på aftenens møde var, hvordan årets Klubkonference er forløbet. SK lavede en kort evaluering
på arrangementet og programmet, og vil arbejde videre med opsamling og evaluering på næste SK-møde i
december.
Baneklassificering
Baneklassificeringen var igen et dagsordenspunkt til Klubkonferencen, og der kom ikke kommentarer fra
salen, der gav anledning til at foretage yderligere tilpasninger i oplægget. Klassificeringen er derfor gældende
i 2019 i den form, der blev vist på Klubkonferencen.
Status på Projekt Banehåndbog
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anders Johansen og Kennet Hvam samt Asger og Lea, og der er
blevet afholdt et opstartsmøde d. 13. november. Her blev formatet på banehåndbogen diskuteret, og
emnerne blev fordelt ud blandt deltagerne, som hver især vil påbegynde skrivearbejdet. Der er aftalt en
deadline for fremsendelse af materiale i starten af januar.
Når håndbogen begynder at tage form, vil den blive sendt til DMU’s Sikkerhedsudvalg og Miljøudvalg for
kommentarer og input.
En ting der vil være nyttig for arbejdet med banehåndbogen, men også andre formål, er en billeddatabase
med billeder af danske motocrossbaner. Banesynsfolkene opfordres derfor til at tage billeder når de er ude
til banesyn eller i forbindelse med løb, så vi kan få opbygget en database.
Projekt med udsatte unge
Der har været afholdt et møde mellem Asger, Lea, Amager Motocross Klubs formand Mikael Andersen, og to
ansatte i Politiets Ungdomsklub (PUK). Formålet med mødet var for DMU’s vedkommende at høre om AMcKs
og PUKs erfaringer med at arbejde med unge i motocrossverdenen. DMU har fået bevilget en sum penge til
et projekt, der kan inddrage udsatte unge i foreningsverdenen, men vi har brug for mere viden på området
for at kunne gribe det rigtigt an.
Der blev talt om nogle forskellige modeller for, hvordan projektet kan gribes an, og hvilke parter, der bør
inddrages. Det blev aftalt at deltagerne på mødet holder kontakten og dialogen om projektets videre forløb.
Tidsplan for arbejdsopgaver
Asger og Lea har udarbejdet en tidsplan, som giver overblik over SK’s opgaver og deadlines til og med foråret.
Tidsplanen justeres løbende og sendes rundt i SK sammen med mødedagsordenerne, så der hele tiden følges
op og overblikket bevares.
SK aftalte datoer for vinterens SK- og SK/SU-møder:
Tirsdag d. 11/12-18: SK-møde, Skype.
Mandag d. 7/1-19: SK-møde, Kolding.
Torsdag d. 21/2-19: SK-møde, Skype.
Torsdag d. 21/3-19: SK/SU-møde, Kolding.
Lea sørger for at invitere SU-medlemmerne til mødet d. 21/3-19.
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Ungdomsringen
D. 17. november afholdtes Ungdomsringens Motorsportskonference, hvor Lea deltog som gæst med et
oplæg om ATK Motocross.
Ungdomsringen ser gerne en styrkelse af samarbejdet med DMU, herunder af kontakten mellem DMUklubber og Ungdomsringens klubber. Både DMU og Ungdomsringen har fremsendt kontaktoplysninger på
hinanden til egne klubber. Ungdomsringen har desuden et ønske om at kunne deltage på DMU’s Klubtræner
1-uddannelsesforløb. Dette vil SK gerne bakke op om.
Reglementsændringer
Arbejdet med reglementsændringer til 2019 er nået langt, og der er kun enkelte punkter, som SK og SU stadig
arbejder videre med. SK gennemgik oversigten over ændringer og foretog enkelte mindre justeringer. Lea vil
sørge for at få opdateret oversigten og sendt den til alle Sportsudvalgene, hvorefter udvalgene har en uge til
evt. at kommentere på oplægget. Herefter fremsendes oplægget til Juraudvalget for godkendelse.
Dommer-/Stævnelederseminar
Dommer- og stævnelederseminaret 2019 afholdes i Odense d. 19. januar. Klubber og stævneledere skal være
opmærksomme på, at det fra 2019 også er obligatorisk for stævneledere at deltage på seminaret hvert år for
at få fornyet deres S-licens. Program og invitation vil blive sendt ud inden jul.
Igen i år udarbejdes der e-learningkurser, som dommerne og stævnelederne skal gennemføre inden
fremmøde. SK drøftede kort indhold til e-learningkurserne samt til de cases, der skal arbejdes med på dagen.
Lea vil lave et oplæg til, hvilke spørgsmål der skal indgå i e-learningkurserne, og SK vil arbejde videre med
programmet for seminaret på kommende SK-møde.
Banesynsseminar
D. 22. januar 2019 afholdes der banesynsseminar med deltagelse af SK og banesynsfolkene. Der skal arbejdes
videre med programmet for seminaret, men relevante reglementsændringer vil selvfølgelig indgå i
programmet, og det samme vil arbejdet med banehåndbogen, som de øvrige banesynsfolk vil få mulighed
for at komme med input til.
Sikkerhedskursus til kørere
I 2019 vil det blive indført, at alle kørere ved indløsning af licens (gælder alle sportsgrene) vil blive henvist til
en e-learningtest, som skal gennemføres, før der kan købes licens. Formålet med tiltaget er, at alle aktive
udøvere i DMU-sporten løbende holder sig orientereret om nye regler, sikkerhed og miljøspørgsmål.
Hver SK er blevet bedt om at formulere grenspecifikke spørgsmål til e-learningtesten. Lea vil lave et oplæg
og fremsende til SK for kommentarer og forslag.
Godkendelse af tunneller og broer
SK drøftede, hvordan DMU kan hjælpe klubberne med at få tunneller og broer på baneanlægget
godkendt/synet af kommunen eller myndighed med den rette kompetence. Sk vil rette henvendelse til
DMU’s Sikkerhedsudvalg omkring dette.
Eventuelt
Nordisk Møde
SK har spurgt de andre nordiske landes kontaktpersoner, om der er planer om afholdelse af et nordisk møde
i nærmeste fremtid. Pt. er der ikke planlagt noget møde, og der pågår heller ikke noget arbejde omkring
planlægning af Nordisk Mesterskab i 2019. Efter Danmarks afholdelse i 2018 er turen kommet til Finland til
at afholde Nordisk Mesterskab i 2019.
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DMU Race Day 2019
På hjemmesiden findes en række værktøjer, herunder et registreringsskema, som klubberne kan bruge til at
få noteret besøgendes navn, telefonnummer og email til brug for efterfølgende opfølgning. Det er vigtigt, at
kontoret får gjort opmærksom på, hvor disse værktøjer kan findes.
Børnesport og rekruttering
På Klubkonferencen havde SK inviteret Thomas Ertmann, som står bag konceptet ”tumlinge-trial”, til at
komme og fortælle om sit arbejde med de mindste i trialsporten. Thomas’ oplæg gav nogle ideer til tiltag i
crosssporten, som SK vil arbejde videre med i begyndelsen af det nye år.
_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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