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1.

Velkomst
Asger bød velkommen.

2.

Reglementsændringer til referat
Foråret har budt på 3 reglementsændringer, der kort fortalt omhandler:
DMCU – nr. 1
Classic – nr. 2
Sidevogn – nr. 3
For fuld tekst se bilag.

3.

Diverse ankesager - status
Korskro, 3 sager: Appellanterne fik ikke medhold.
Svendborg-sag: Afventer svar fra fysioterapeut/læge.
Randers – DM-A (2 sager): Afventer sidste kommentarer
FAM - Micro: Afventer afgørelse
SK tilstræber at sagerne afsluttes i den kommende uge.
På baggrund af mængden af protester/anker er det besluttet at administrationen
overtager sagsbehandlingen vedrørende ankesager, så sagerne kan blive
ekspederet hurtigere. Det er selvfølgelig stadig SK der tager den endelige
afgørelse.

4.

Evaluering af møderne med klubberne
Møderne var af meget skiftende karakter og stemningen var på mange måder
meget afgørende for udbyttet.
Samtidig gav møderne ikke et entydigt billede, da klubberne kæmper med
forskellige udfordringer og har forskellige ønsker til fremtiden og DMU.
SK ønsker at fastholde klubmøder, men vil spørge klubberne på efterårets
klublederseminar, om klubberne får noget ud af møderne og om de ønsker at
fortsætte med klubmøder i 2014.

5.

Licenser, - udvikling, fastholdelse og nye, samt initiativer/aktiviteter
Status er pt. et minus på 200 licenser i forhold til samme tidspunkt sidste år.
Det er SK’s vurdering at der egentlig ikke gøres noget forkert, men det i høj grad
er et spørgsmål om penge og en del udøvere desværre har været nødt til at
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prioritere andre ting end motocross.
SK føler ikke at produktet er blevet dårligere fra klubberne og DMU’s side, men
vil selvfølgelig holde kraftigt øge med udviklingen og kigge på mulige initiativer,
der kan vende udviklingen.
Det skal undersøges i hvor høj grad DMCU har indflydelse på nedgangen i
licenstallet. Vurderingen er pt. at det er i mindre grad, men SK ønsker at DMCU
bliver et emne til klublederseminaret til efteråret.
6.

Få tilmeldinger til DM-A. Hvorfor?
Der var kun 23 deltagere i MX-2 ved seneste DM-A.
Er det et spørgsmål om økonomi?
Er det et spørgsmål om at det sidste nye udstyr er påkrævet for at blande sig i
toppen?
Er det blevet for elitært? Hvor er de kørere der tidligere tog de sidste 20
placeringer?
Er det DM-A konceptet der skal justeres?
Er det pga. betaling for plads i ryttergården?
SK vil følge udviklingen, da det på nuværende tidspunkt er for tidligt at komme
med konklusioner. 23 deltagere betragtes alt andet lige som utilfredsstillende.

7.

Kommentarer til HB – referater
Ingen kommentarer

8.

DMU - målsætninger 2014 - 2020, (MX - del)
Større samarbejde mellem klubber.
Færre løbsarrangerende klubber, der i stedet kan løfte løbsafvikling til at højere
niveau.
Banerne skal fastholdes.
Der forventes fortsat en lille nedgang i licenser til ca. 2500 licenser i 2016, med
en efterfølgende stigning frem mod 2020.
Nedgang i antallet af dommere. Der ønskes dog at uddanne nogle nye yngre
dommere.
Status quo i stævneledere.
Officials skulle meget gerne fastholdes, hvis ikke øges.
Klubtrænere skal stige i antal.

9.

DMU - Sikkerhedsudvalg (referat - MX - del)
Klubberne skal registrere antallet af skader og hvor på banen de sker, så det kan
bruges i forbindelse med banesyn m.m. Der skal være et felt på
skadesanmeldelsen, hvor det kan angives i hvilket sving ulykken skete.
SK bifalder at udvalget arbejder videre med lægeerklæring/definition af
dommerens sanktioner/beføjelser
Udvikling af dommere? SK finder ideen interessant og vil se på mulighederne for
dette.
Banesyn er i fuld gang. Der er dog stadig klubber der mangler. De skal have en
reminder.
Kontrol af udstyr kan godt blive bedre.
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10.

DMU 100 års jubilæum 2014
Emne behandles på SK/SU møde.

11.

Breddeudvalg, status, opgaver
Ole Blædel er stoppet. HB tager en vurdering af situationen. Profilen skal
klarlægges.
SK afventer resultatet af dette.

12.

Klublederseminar 2013
Der vil være mere tid sammen med klubberne.
Foreløbig køreplan ligger hos HB.
Foreløbige emner kunne være:
DMCU
Klubmøder
Reglement
Løbskalender

13.

Eventuelt
SK vil kigge på strukturen for afvikling af konkurrencer og mesterskaber i Micro
herunder:
Skal der stadig være et DM i Micro?
Skal DMU følge SVEMO angående kørere under 12 år?
Hvad med landsdelsmesterskaber for Micro?
Hvad siger DIF?
Dommerseminar:
Skal det fortsat være den sidste weekend i januar?
Afklaring vil komme til efteråret.

Side 3 af 3

