Referat af SK MX møde 2-20
Teams, d. 24. februar 2020
Til stede: Asger Pedersen, Martin Holm Jensen, Pia Stenger Nordmand, Lea Kahlke Hansen.

Repræsentantskabsmøde 2020
Årets Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 7. marts 2020 på Scandic Bygholm Park i Horsens. Der er blevet
udsendt dagsorden, opstillinger og indkomne forslag til klubberne.
SK aftalte, at input til formandens beretning sendes til Asger inden ugens udgang.
Årets klub
SK gennemgik de indstillinger, der er indkommet fra MX-klubberne til ”Årets klub”, og udpegede den klub, som
vil blive indstillet til prisen i Hovedbestyrelsen. Årets klub udvælges på HB-mødet d. 6. marts og prisen
overrækkes på DMU’s Repræsentantskabsmøde i d. 7. marts.
Dommerkategorisering
Der arbejdes på at indføre en dommerkategorisering i motocross, ligesom det kendes fra speedway og i øvrigt
mange andre sportsgrene. SK MX har hentet inspiration fra SK Speedway og har taget de første skridt i forhold
til at få sat nogle rammer op. Der arbejdes videre med emnet og SK vil samle op på det igen efter
Repræsentantskabsmødet.
Godkendelse af dommerlister
Dommerpåsætterne har udarbejdet dommerlister for den kommende sæson, og disse blev godkendt af SK. Der
er blevet sendt en mail rundt til alle aktive dommere. Bliver en dommer forhindret i at tage et dommerjob, som
han/hun er blevet tildelt, skal dommerpåsætterne (Kim Hilkjær i øst og Klaus Hansen i vest) straks kontaktes, så
der kan findes en anden dommer til den pågældende dag.
Lydmåling sæson 2020
Arbejdet med at koordinere lydmåling i MX vil i 2020-sæsonen ligge i SK, dog koordineres der stadig med
Miljøudvalget. Martin er pt. tovholder og arbejder videre med det.
Pige-/kvindeevent i Hedeland
I Kristi Himmelfartsferien lægger MX Hedeland bane til et motorsportsevent for piger og kvinder i motocross,
trial og enduro. Medlemmer af DMCU og Ungdomsringen er ligeledes inviteret. Der er lagt op til tre dage med
socialt samvær, træning med trænere på, mulighed for at prøve hinandens sportsgrene m.v. Yderligere
information om program, tilmelding m.v. vil blive sendt ud i løbet af marts måned.
DMU’s Disciplinærnævn
SK MX skal udpege repræsentanter fra MX til DMU’s Disciplinærnævn. SK drøftede mulige kandidater.
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Dispensation til Møldrup Motor Klub ang. DM OB
D. 30. maj er Møldrup Motor Klub vært for 3. afd. af DM Old Boys. SK MX har i den forbindelse valgt at give MMK
en dispensation fra kravet om, at der skal være 30 startbomme ved afholdelse af DM Old Boys.
Skærpede FIM-krav til udstyr hos juniorkørere
Martin har været til kongres i FIM og kunne fortælle, at FIM har skærpet kravene til de unge køreres påklædning:
FIM har indført krav om, at kørere i 65cc- og 85cc-klasserne ved VM og EM skal bære skulder-, albue- og
knæbeskyttere. FIM anbefaler også, men kræver ikke, at kørere i maxiklasserne ved VM og EM bærer skulder-,
albue- og knæbeskyttere.
Opdatering af undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialet til MX G+TL-uddannelsen er blevet opdateret og blev godkendt af SK. Det sendes rundt
til alle underviserne.

___________________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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