SK/SU - møde d. 18-6-2012 kl. 18.00
Kolding Motocross Klub – Klubhuset
Profilvej 8, 6000 Kolding
Til stede: Asger Pedersen, Poul Hjorth, Lene Skovsgaard, Jann Rünitz, Frode Sølvsteen, Nels
Rasmussen, Kurt Vad, Søren Ebbesen, Peter Mastrup, Grane Steinaa, Anders Johansen og Kasper
Darfelt.

1. Velkomst
Asger bød kort forsamlingen velkommen til Kolding.
2. SK - referat nr. 5-12 og 6-12
Ingen kommentarer
3. HB - referat nr. 3-12
Ingen kommentarer
4. Mødekalender
Planlagte mødedatoer fremlagt som følger:
10. september 2012 – SK Møde
8. oktober 2012 – SK/SU Møde
10. december 2012 – SK Møde
Klublederseminar 3-4. november 2012
5. Nyt fra udvalgene
Søren (Kørerrep.):
Der har været lidt problemer med kørernumre. Der afholdes kørermøder i juli/august. Der
tages en snak med Grane vedr. Micro.
Peter (Mini/Maxi):
Det går fint i Mini/Maxi. Lidt bagud med banesyn. Har styr på wildcards (der gives til et løb
ad gangen) og dispensationer.
Udvalget arbejder på et oplæg til reglementsændring der mindsker antallet af
dispensationer. Det skal gøres mere simpelt.
Grane (Micro):
Problematik vedr. oprykning fra cykler uden til cykler med gear. Forslag om at B-kørere kan
rykke tilbage til C, men med 15 oprykningspoint fra ”start”.

Park Ferme regler i Micro ønskes forenklet, da mange micro-kørere og forældre er nye og
har svært ved at forstå og agere efter nuværende regler.
Tilmeldingstidspunkt i Online Kalender skaber også lidt forvirring. Sidste frist er kl. 18.00
dagen før løbet!
Kontaktperson vedr. udformning af baner mangler? Klubberne bør umiddelbart henvises til
den ”nærmeste” banesyner, som kan hjælpe med vejledning, da det er her ekspertisen
ligger.
Forslag om racemonitor! Det er et livetiming software som er gratis at downloade og
samarbejder med My Laps systemet – brugerne kan herefter hente en app til
mobiltelefonen, som koster ca. 50 kr. og herefter følge løbet på mobilen. Måske Henrik
Hyllested vil lave en vejledning til klubberne?
Der foregår en diskussion i SK og HB om at droppe individuelle mesterskabsløb i Micro og
erstatte med holdløb. Intet er besluttet endnu.
Anders (Lydmåling):
Lydmåling kører ok. Der arbejdes på et oplæg til at rette på forskellige ting. Speedway
ligger angiveligt inde med apparater som ikke bruges – kan MX overtage disse?
Frode (Quad):
Det kører stille og roligt. Norske kørere mangler desværre til løbene. Der er bekymringer
vedr. deltagerantal generelt.
Nels (Classic):
Det går rigtig godt. ECMO er meldt ud af UEM, men vil gerne retur og der arbejdes på
sagen. Der er lavet midlertidig løsning, der betyder at forsikringen stadig gælder i
forbindelse med Classic løb i udlandet.
Kolding og Slagelse har hjulpet med afvikling af DM afdelinger og der skal lyde en stor tak
til begge klubber fra Classic.
Der mangler folk til løb i udlandet.
6. Banegodkendelser – status
Der mangler stadig at blive synet en hel del baner. Der sendes reminder til klubberne i det
kommende MX nyhedsbrev og samtidig overvejes det om vi kan diktere, hvornår vi
kommer og syner en given bane.
Banesynsrapporten opfordres til fra næste år at indeholde en vurdering af det visuelle
omkring banen (ligger der affald eller er der meget rod).
7. Reglementsændringer (procedure og deadline)
Procedure for 2013 reglement:
Ændringerne skal være klar 1. nov.
SK skal have ændringer senest 15. okt.
Ændringer præsenteres på klublederseminar.
Ændringer der skal gælde omgående:
Ændringerne skal være godkendt af SK og stå i et referat.
Ændring der giver stævneleder mulighed for at tildele straf på 1 minut for at køre uden for

banemarkeringen er godkendt af SK og vil snart kunne offentliggøres på
www.dmusport.dk.
8. Medaljer og kranse 2012
Udvalgene bedes aflevere et oplæg, hvor det er specificeret hvilke klasser der skal have
medaljer/kranse.
9. Internationale løb i 2013
Hedeland - EMX 65/85
Uhre - EMX Quad
10. Løbskalender 2013
Skal der ændres i opsætningen med hensyn til hvilke klasser der kører sammen?
Opgaverne ligger umiddelbart i SU’erne.
Hvem vil stå for udarbejdelse af kalenderen?
Anders og Kasper vil gerne stå for ansøgningsprocessen og fordeling af løb, når kalenderen
er udarbejdet.

11. Eventuelt
Forslag om at Teknisk Kontrol opholder sig i nærheden af lydmåling, når de alligevel står i
kø. Her kan kørerens udstyr så tjekkes uden yderligere tidsforbrug for kørerne.

Referent Kasper Darfelt 26.6.2012.

