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Flotte MX-resultater
Mødet blev indledt med fokus på juli måneds flotte danske MX-resultater. SK vil gerne lykønske Sara
Andersen og Mads Fredsøe med deres individuelle mesterskaber, og ligeledes Mikkel Haarup, Magnus Smidt
og Mads Fredsøe med deres junior VM-guld i Letland. Også et stort tillykke til DMU’s MX-træner Emil Larsen.
Sager i Disciplinærnævnet
SK Motocross har haft indsendt to sager til Disciplinærnævnet, som netop er blevet afgjort. SK gennemgik
sagerne og deres afgørelse.
Reglementsændringer til 2018
Inden næste SK-møde samles der op på ønsker til ændringer i MX-reglementet 2018. Ændringerne skal
herefter drøftes i og med Sportsudvalget.
Flagobservatører til DMA
Martin har lavet en aftale med Hedelands Motorklub om at finde 3-5 flagobservatører, der skal fungere som
support til de almindelige flagofficials ved DM-A i Hedeland d. 13. august. Der skal gøres opmærksom på
brugen af flagobservatører, både under instruktionen til officials og under instruktionen til kørerne.
Klubmøder i efteråret 2017
SK vil i løbet af efteråret afholde to klubmøder med udvalgte MX-klubber i hhv. Øst og Vest. Møderne vil
blandt andet have fokus på klubbernes arbejde med den daglige drift, organisationen i klubberne, arbejdet
med rekruttering og pleje af medlemmer og frivillige.
Møderne forventes at finde sted torsdag d. 21. september på Sjælland og mandag d. 25. september i Jylland.
Der sendes invitation ud til de pågældende klubber i løbet af uge 31.
Fremvisning af elektroniske systemer til flagning
SK har inviteret klubber, sportsudvalg og banesynsfolk til en praktisk fremvisning af forskellige elektroniske
systemer til flagning. Arrangementet afholdes d. 29. august hos Kolding Motocross.
Lea sørger for at følge op på de forskellige leverandører og koordinere ifht. opsætning af udstyr m.m.
Overholdelse af regler for træning
SK’s banesynsfolk har foretaget flere kontrolbesøg for at kontrollere, hvorvidt reglerne for træning, herunder
bemanding af flagposter, overholdes på klubbernes træningsaftener. SK vil udarbejde en blanket, som kan
udfyldes af banesynsfolkene og hænges op i de pågældende klubber, så medlemmer og kørere kan se, om
deres klub lever op til DMU’s reglementer.
Årshjulet
Årshjulet er opdateret med de vigtigste opgaver i SK i løbet af en sæson. Årshjulet er et arbejdsredskab for
SK og vil være et fast punkt på dagsordenen ved kommende SK-møder.

Oplæg til baneklassificering
SK gennemgik kort oplægget til baneklassificering, som er blevet rettet til efter klubmøderne i maj måned,
hvor klubberne kom med input til oplægget. Det justeres endeligt til på næste SK-møde og sendes herefter
ud til klubberne sammen med øvrigt materiale inden klublederseminaret.
Klublederseminar 2017
På Klublederseminaret 2016 havde SK arrangeret valgfrie workshops om forskellige emner. Det blev taget
godt imod af klubberne, og SK vil derfor gerne bruge en lignende model til dette års klublederseminar.
SK drøftede forskellige mulige emner til workshops og oplæg og vil arbejde videre med planlægningen af
klublederseminaret på det kommende SK-møde i slutningen af august.
Vedr. aflysning af løb
SK drøftede, hvornår det er acceptabelt at aflyse et løb pga. for få tilmeldinger. Da mange kørere først
tilmelder sig dagen før frist 1 udløber, mener SK, at beslutningen ikke bør tages før, men umiddelbart og ikke
mere end en dag efter frist 1’s udløb.
Kvalgrupper ved DM-A
SK vil drøfte med Sportsudvalget, hvorvidt der ved DM-A-afdelingerne kun skal afvikles én kvalgruppe i
tilfælde af færre end 26 kørere i en klasse.
Vedr. oprykning fra B til A
Jf. MX-reglementet er den kører, der ved sæsonens afslutning er bedst placeret ved landsdelsmesterskaberne i klasserne B MX 2 og B MX 1, direkte kvalificeret til oprykning til A. Ikke alle kørere, som
slutter i toppen af landsdelsmesterskaberne, har niveauet til at køre med i A. SK vil derfor drøfte med
Sportsudvalget, om oprykning til A udelukkende bør ske fra DM B.
Kommende SK/SU-møde
SK inviterer SU-formændene til møde tirsdag d. 12. september i Fjelsted. De væsentligste dagsordenspunkter
vil være reglementsændringer og løbskalender til 2018.
Næste SK-møde
Afholdes onsdag d. 23. august. Der kan evt. afholdes et Skypemøde forinden.
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