Referat af SK MX møde 15-18
Torsdag d. 13. december 2018, Skype.
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Holm Jensen, Lea Kahlke Hansen.
_______________________________________________________________________________________

Opsamling på Klubkonferencen 2018
De forskellige indslag på årets Klubkonference gav SK input til det videre arbejde, og der er nogle helt
konkrete ting, som skal følges op på. SK havde derfor sat tid af på aftenens møde til en grundig evaluering af
konferencen og en gennemgang af referatet, som resulterede i en liste over opgaver og fokusområder. SK vil
arbejde videre med de input og spørgsmål der er kommet, henover vinteren.
I januar måned udsendes en mail til kørerne med diverse informationer om reglementet 2019, herunder
ændringer i afsnittet om flag, regler for den daglige træning, nye anmeldelsesfrister til løb m.v.
Reglement
Arbejdet med at få de sidste reglementsændringer på plads er afsluttet. SK gennemgik oversigten endnu en
gang og godkendte ændringerne i SK.
Fredag d. 14. december fremsendes ændringerne til DMU’s Juraudvalg med henblik på godkendelse. Når
Juraudvalget har godkendt ændringerne, offentliggøres MX-reglementet 2019.
Løbskalender 2019
Sportsudvalget har i nogle uger arbejdet med løbskalenderen for 2019, og den har været sendt rundt til
klubberne for kommentarer. Kalenderen er nu stort set på plads, på nær enkelte løb, som vil blive indplaceret
i kalenderen henover de kommende uger.
DM-A-datoerne er offentliggjort, og den fulde løbskalender vil blive offentliggjort inden udgangen af uge 50.
Dommer-/Stævnelederseminar 2019
Dommer-/Stævnelederseminaret d. 19. januar vil blive afviklet efter samme model som sidste år. SK drøftede
fokuspunkter i programmet og tema for et eksternt indlæg.
Invitationen til seminaret vil blive udsendt til klubber, dommere og stævneledere inden jul. Tilmelding skal
foregå via Kursusportalen og senest d. 10. januar.
Ligesom sidste år skal dommere og stævneledere gennemgå et forberedende e-learningkursus. Dette skal
være gennemført senest d. 10. januar.
Lea har udarbejdet et forslag til testspørgsmål til e-learningkurserne for dommere og stævneledere. SK kom
med nogle justeringer og godkendte forslaget. Lea sørger for at gøre kurserne klar inden jul, så de er klar når
invitationen sendes ud.
Klubber og stævneledere skal som før nævnt 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.
Sikkerhedskursus for kørere
Lea har udarbejdet et forslag til testspørgsmål til MX-versionen af e-learningkurset til kørere, som vil blive
indført i 2019 i alle grene. SK kom med nogle justeringer og godkendte forslaget.
MX Event
I forbindelse med, at Martin Wigh Knudsen stopper i MX Event ved årets udgang, arbejdes der på en ny
struktur i udvalget. SK MX har i samarbejde med kontoret lavet et opslag, som har været lagt ud på
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hjemmeside og facebook, hvori der søges en ny person til diverse koordinerende opgaver. Asger og Lea følger
op på henvendelserne.
DMCU
Der har i december været afholdt et møde mellem DMCU og DMU. I skrivende stund er man ikke nået til
enighed om en ny samarbejdsaftale for 2019. Baggrunden er, at DMU af sikkerhedsmæssige- og
forsikringshensyn ikke kan acceptere, at der på flere DMCU-baner køres uden flagposter. En fornyet
samarbejdsaftale indebærer derfor, at banesyn og træning på DMCU-baner foregår i overensstemmelse med
DMU’s krav til flagposter på banen. DMU afventer pt. tilbagemelding fra DMCU.
Motormesse i Herning
D. 8.-10. februar 2019 afholdes der endnu en gang motormesse i forbindelse med Supercross i Herning.
Speedway og Motocross vil være repræsenteret med en stand og en prøvebane for små maskiner. Der skal
findes nogle frivillige, som har lyst til at være på messen én eller flere dage og tale med folk, stå for
prøvekørsel og i det hele taget promovere sporten. Der sendes information ud til nærliggende klubber inden
jul.
FIM Miljø Steward
DMU’s Miljøudvalg har henvendt sig vedrørende muligheden for at få uddannet en ny FIM Miljø Steward. SK
MX vil overveje mulige kandidater.
Næste møde
Næste SK-møde afholdes d. 7. januar i Kolding.
_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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