Referat af SK MX møde 5-20
Teams, d. 7. april 2020
Til stede: Asger Pedersen, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas Bangsmann, Lea Kahlke Hansen.
Ikke til stede: Pia Stenger Nordmand.

Coronavirus og løbskalendersituationen pt.
Regeringens pressemøde mandag omfattede en forlængelse af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10
personer frem til og med d. 10. maj, og et forbud mod større forsamlinger til og med august måned.
Danmarks Idrætsforbund er pt. ved at få en afklaring på, hvad definitionen på større forsamlinger er, samt om
der kan blive tale om en åbning for udendørs idræt, evt. i mindre grupper, i løbet af foråret. DMU afventer
ligeledes denne afklaring for at kunne forholde sig til, hvordan de kommende måneder ser ud.
Dommerklassificering
Efter påske skal SK videre med arbejdet omkring dommerklassificering. Asger har en aftale med Kasper Darfelt
om at fremsende noget materiale fra DBU, som vi kan bruge som inspiration.
Klubmøder i foråret
Om forårets klubmøder kan afvikles som planlagt, afhænger selvfølgelig af, hvordan Coronasituationen udvikler
sig og genåbningen af Danmark forløber. SK holder dog indtil videre fast i de datoer, som er blevet meldt ud.
Møderækken starter i slutningen af maj.
DM-ugen 2021
I 2021 afholdes DM-ugen, hvor en masse forskellige sportsgrene forventes at afvikle et DM i og omkring Aalborg
inden for den samme uge. Arrangementet var oprindeligt planlagt til uge 21 i 2021, men på grund af de mange
arrangementer, som på grund af Corona udskydes fra 2020 til 2021, er det blevet usikkert, om DM-ugen flyttes.
Dette vil DIF komme med en udmelding omkring snarest. SK har været i kontakt med Aalborg Motor Klub, som
gerne vil være en del af DM-ugen med et løb. Dette bliver defineret nærmere på et senere tidspunkt.
Underlag på startområdet
SK har drøftet og planlægger at teste forskellige former for underlag på startområdet. SK vil tage fat i et par
klubber og aftale nærmere i samarbejde med dem.
Næste møde
Afholdes onsdag d. 15. april kl. 18 over Teams.
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Referent: LKH.
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