Referat af SK MX møde 8-18
Skype, 3. juli 2018
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen.
Spørgeskemaundersøgelser vedr. DM-A-serien
I juni måned blev der udsendt spørgeskemaundersøgelser til hhv. danske og udenlandske A-kørere vedr. DMA-serien. Der blev blandt andet spurgt ind til kørernes vurdering af det sportslige niveau, set uppet omkring
DM-A samt udlændingenes baggrund for at deltage i serien.
SK vil drøfte besvarelserne nærmere med Martin Wigh i SU Event, og der aftales et skypemøde i løbet af juli.
Banehåndbog
SK arbejder på en banehåndbog og har fået tilsendt materialer fra SVEMO og KNMV til inspiration. SK aftalte
at tage dette punkt op på næste SK-møde, og i mellemtiden hver især gennemgå de svenske og hollandske
materialer for at finde ud af, hvordan vores egen udgave udformes bedst.
Flagregler
Overholdelsen af flagreglerne er stadig en udfordring i mange klubber. Det var også et tema, som fyldte
meget på de netop afholdte klubmøder.
SK har tidligere rundsendt materiale til klubberne som opfordrer til, at flagreglerne skal overholdes og også
understreger kørernes ansvar i dette. Der virker dog også til at være behov for en kampagne, der er direkte
målrettet kørerne, men som i øvrigt har samme budskab – at klubberne er forpligtet til at overholde
flagreglerne, og at de kun kan dette når kørerne lever op til deres ansvar om at tage flagposter og respektere
flag og officials på banen. I denne sammenhæng er det selvfølgelig også vigtigt, at klubberne håndhæver
reglementet og at der er en konsekvens for kørerne ved ikke at overholde reglerne. SK vil udarbejde noget
materiale som kan sendes ud til kørerne samt lægges på DMU’s hjemmeside og facebook.
SK vil aflægge nogle flere kontrolbesøg i klubberne for at kontrollere, hvorvidt reglerne overholdes.
SK påtænker desuden at få lavet en flaginstruktionsvideo, som let kan linkes til via en QR-kode i flagkasser,
klubhus m.v. Der blev talt om udformningen af denne, og SK vil arbejde videre med ideen.
Reglement
Der er blevet lavet en samlet liste med de punkter i reglementet, som SK og SU på kryds og tværs har talt om
det sidste halve år, og denne er blevet sendt rundt til alle Sportsudvalgene i slutningen af juni.
SK drøftede nogle af punkterne på listen, og talte ellers om processen for arbejdet med reglementet sammen
med Sportsudvalgene henover sommeren/efteråret. SK vil arbejde videre med nogle konkrete forslag til ny
tekst, som udvalgene herefter vil få tilsendt, kan forholde sig til og give en tilbagemelding på.
Klubkonference 2018
Inden længe skal indhold og program for årets Klubkonference lægges fast. SK drøftede det kort og vil bruge
mere tid på det på næste SK-møde i august.
Næste møde
Næste SK-møde afholdes torsdag d. 16. august.
_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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