Referat af SK MX møde 11-20
Brøndby, d. 1. september 2020
Til stede: Asger Pedersen, Pia Stenger Nordmand, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas
Bangsmann, Lea Kahlke Hansen.

Løbssæsonen indtil nu
SK drøftede hvordan starten på efterårssæsonen er gået. Klubberne har gjort et stort stykke arbejde for at få
løbene afviklet i overensstemmelse med corona-retningslinjerne. Forsamlingsforbuddet er fortsat 100, og de
kommende stævner vil derfor, ligesom vi har gjort i august, blive afviklet med opdeling i grupper og begrænsning
på, hvor mange pårørende/hjælpere, kørerne kan medbringe.
Klubbernes evaluering af klubmøderne
Klubbestyrelserne modtog i juli et spørgeskema til evaluering af de klubmøder, SK afholdt i juni måned. Mange
har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, og tak for det. Det skal understreges, at konstruktive input og
forslag til forbedringer er vigtige for SK at få tilbage, når der sendes et evalueringsskema ud.
SK gennemgik besvarelserne og de kommentarer og forslag til klubmødernes format og indhold, som
klubbestyrelserne har indsendt.
DMU strategi og målsætninger 2022-2025
DMU skal i løbet af efteråret i samarbejde med DIF fastlægge strategi og målsætninger for perioden 2022-2025.
SK’erne skal fremsende input til drøftelse på det kommende HB-møde, som afholdes d. 15. september. SK
drøftede dette indledningsvist og aftalte at gå mere i dybden med emnet på et SK-møde over Teams i den
kommende uge.
Forretningsudvalget vil også holde nogle Teamsmøder med nogle klubrepræsentanter, som kan give input til
strategiarbejdet. Klubbestyrelsesmedlemmer og andre, der måtte have interesse i at deltage i dette arbejde, er
velkomne til at tage kontakt til Lea i løbet af uge 37.
Aktivitetslog
SK gennemgik aktivitetsloggen for MX, som registrerer arbejdsindsatser inden for de strategiske spor, som DMU
har fastlagt i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Aktivitetsloggen skal opdateres kvartalsvis og
fremsendes til FU.
Evaluering af løb og klassificering af dommere
SK drøftede projektet, som pt. afventer tilbagemelding fra Kasper Darfelt, der har lovet at give input til arbejdet.
Der blev også talt om mulige involverede i både løbsevaluering og dommerklassificering. Der arbejdes videre og
Kasper rykkes for tilbagemelding.
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Planlægning af reglementsarbejde i efteråret
Lea har sendt udkast til det nye reviderede reglement rundt til SK. Inden det kommende Teams-møde i næste
uge skal SK kigge på det fremsendte, så vi kan færdiggøre revisionsarbejdet, inden vi går i gang med
reglementsændringer til 2021.
Pitbikeevent i Børkop
Der er fundet en ny dato for afholdelse af en pitbikedag hos Børkop Motor Sport: lørdag d. 12. september. Datoen
er slået op på hjemmeside og facebook. Formålet med eventet er at samle alle med interesse for pitbikesporten
til en dag, hvor der både er plads til at træne, møde andre pitbikekørere, tale om rekruttering, maskiner, klassesammensætning osv. Alle er velkomne, og der kræves ikke licens eller klubmedlemskab for at deltage.
Pige-/dametræning
Der arbejdes på at arrangere mere pige-/dametræning i løbet af efteråret. Datoer meldes ud på hjemmeside og
facebook snarest.
Klubkonference 2020
Årets Klubkonference er planlagt til d. 6.-7. november. På kommende Hovedbestyrelsesmøde vil HB tage stilling
til Klubkonferencens afholdelse i år, i lyset af Coronasituationen. SK afventer HB’s beslutning.
Stævneleder- og dommerkursus
Det årlige MX Stævneleder- og dommerkursus afholdes lørdag d. 14. november i Kolding. Tilmelding foretages
af klubben og skal ske via Kursusportalen.
Stævneleder- og dommerseminaret afholdes lørdag d. 16. januar. Det er obligatorisk for alle stævneledere og
dommere, både nyuddannede og ”garvede”, at deltage i seminaret.
Banesyn
SK er opmærksomme på, at der har været lidt udfordringer med banesyn i det nordjyske, og arbejder på en god
løsning. I den forbindelse vil SK gerne høre fra folk, som kunne være interesserede i arbejdet med at syne baner,
eller som gerne vil høre mere om, hvad der ligger i arbejdet som banesynsmand. SK vil især gerne høre fra
nuværende eller tidligere kørere, som synes at det kunne være interessant.
Lydmålere søges
SK søger 1-2 personer, som har lyst til at fungere som lydmålere ved udvalgte løb i løbet af sæsonen. Eventuelt
interesserede er meget velkomne til at kontakte Asger og høre mere om, hvad opgaven som lydmåler indebærer.
Kommende møder m.m.
Torsdag d. 10. september kl. 20, SK-møde over Teams
Mandag d. 28. september, SK/SU-møde, Kolding
Onsdag d. 21. oktober, Banesynsevaluering, Kolding
Lørdag d. 14. november, Stævneleder- og dommerkursus, Kolding
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Løbskalendermøde – dato aftales senere.
Fredag d. 15. januar, SK mødes til forberedelse af D/S-seminar
Lørdag d. 16. januar, D/S-seminar

__________________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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