SK MX Møde
Tirsdag d. 29. maj 2012 i Fredericia
Til stede: Asger Pedersen, Poul Hjorth, Lene Skovsgård, Ole Blædel og Kasper Darfelt.

1. Evaluering af klubmøder
Referater mangler – kommer snarest
Mangel på frivillige er en stor udfordring i klubberne. SK opfordrer HB til at tage emnet op
på klublederseminaret, da det må formodes også at gælde for de øvrige grene under DMU.
Der mangler et forum hvor klubberne kan dele viden – ikke et debatforum, men en
klubportal for alle klubber. En opgave som DMU’s endnu ukendte nye medarbejder kan se
på efter sommerferien.
Desuden gav møderne nogle gode debatter om bl.a. tilmelding til løb, flagposter osv.
2. Færdiggørelse af Årshjul
Det aftales at mødedatoer meldes ud i god tid.
Følgende møder er aftalt:
18. juni 2012 – SK/SU møde inkl. Jann Rünitz, Søren Ebbesen og Kim Hilkjær – Kolding
Klubhus.
10. september 2012 – SK Møde
8. oktober 2012 – SK/SU Møde
10. december 2012 – SK Møde
Maj 2012 – SK Møde
Klubmøder – 6., 13. og 20. maj 2013
SU’er opfordres til at planlægge møder.
Forslag om DM-A (publikumsløb) fremover fordeles for 2 år frem i tiden.
Årshjul færdiggøres af SK.
3. Oplæg til Micro satsning i MX
Droppe individuelle konkurrencer og afholde holdkampe i stedet.
Åbent Hus arrangementer - der mangler cykler i klubberne. Forslag om trailer med el-cykler
som klubberne kan låne.
Børn & Sport kampagne genintroduceres.
God opførsel og ”etiske regler” bliver en del af baneprøven både for barn og forældre.
Klubberne mangler desværre ressourcer til afholdelse af åbent hus.
Oplæg er afleveret til breddeudvalget – tilbagemelding afventes.
4. Status på El-Cross i MX
Startes op i Micro begynder.
Skal måske have sin egen klasse.
Det er SK’s holdning at det er en god måde at promovere sporten.
Der skal udarbejdes et særskilt reglement for El-Cross.
Markedet skal undersøges for mulige modeller.

5. 2-takts klasse, med udgangspunkt i Jan Hvams oplæg
Oplægget sendes til Mini/maxi udvalget for behandling.
SK finder oplægget spændende og er positivt indstillet.
6. Dommerlicenser
Det aftales at Jann Rünitz, Kim Hilkjær og Poul Hjorth kigger nærmere på listen over
dommere, bl.a. for at vurdere hvilke dommere der stadig kan betragtes som aktive.
7. Tilmelding af udenlandske kørere til vores løb.
Administrationen er i gang med en løsning, som det forventes vil gøre det betydeligt
lettere for udenlandske kørere at finde Online-kalenderen og blive oprettet i
medlemsdatabasen, så Online-kalenderen kan bruges.
Løsningen implementeres hurtigst muligt i løbet juni.
8. Kørsel uden transponder til løb
Det fremhæves at det er kørerens ansvar at transponderen er monteret og fungerer
korrekt. I værste fald vil køreren ikke figurere i resultatet. (Det er ikke tidstagernes pligt at
tælle kørere uden fungerende transpondere).
9. Sikkerhed – manglende anvendelse af rygbeskytter
Jann Rünitz bedes undersøge internationale regler på området. Der laves et skriv til næste
udgave af MX nyt om det fornuftige ved brug af rygbeskytter – Ole´s bedre halvdel
(falckredder) vil gerne hjælpe.
10. Henrik Axelsen
Det meddeles fra SK’s side at Henrik’s licens er inddraget et halvt år på grund af dårlig
opførsel under DM Quad i Hadsund. Den dårlige opførsel inkluderede bl.a. trusler med
dommer og stævneleder!!
11. Reglement – kan stævneleder idømme straf
Jann Rünitz fremsender tekst til offentliggørelse.
12. Eventuelt
Reminder om kørernummer ønskes på hjemmesiden.
Der er bestilt trøjer til Master Kids mv.
Nordisk møde til efteråret – hvem deltager?
DM-A – Som forsøg foretages præmieoverrækkelse straks efter løbets afslutning, mens
publikum stadig er til stede, dog med risiko for ændring i resultatet pga. mulige protester.
Ole Poetzsch kigger reglementet igennem.
MX Event udvalg er stadig under udarbejdelse.
Der bruges ikke private videooptagelser i forbindelse med protester og anker. Kun evt.
officielle billeder fra banen vil blive brugt i forbindelse med afgørelsen.

Referat af Kasper Darfelt.

