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Løbskalender 2021
SK arbejder på en model for næste års løbskalender, der kan gennemføres med udgangspunkt i et
forsamlingsforbud på 50. Hvis forsamlingsforbuddet skulle blive hævet, så kan løbsdeltagelsen justeres derefter,
uden at det vil være nødvendigt at ændre på planlagte datoer og løb.
En række DM’er vil blive afviklet med indledende regionsløb og samlede finaler, for at sikre plads til alle kørere
trods evt. begrænsning på deltagerantal til de enkelte løb. Der vil også være nogle DM’er, som ikke rammes af
forsamlingsforbuddet på 50 og derfor kan gennemføres som sædvanligt med udelukkende landsdækkende
afdelinger. Det vil blive en anderledes løbskalender end vi plejer at se, men en kalender der indeholder løb for
alle aldersgrupper og klasser i 2021. Alle klasser vil desuden blive åbnet uanset deltagerantal.
Mere information om udformningen af løbskalenderen samt ansøgning om løb til 2021 vil blive sendt ud til
klubberne i slutningen af uge 47. SK afholder to webinarer d. 24. og 25. november kl. 19:30, hvor klubberne kan
få uddybet og stille spørgsmål til den udsendte information.
DM-A-klubberne vil blive inviteret til et møde, fysisk eller online over Teams, inden længe.
Det blev besluttet, at der til 2021 oprettes en ny klasse i Old Boys med betegnelsen A/B 40+. De eksisterende
klasser A30+, B30+, A/B/C50+ og C30+ bevares som de er i dag.
SK drøftede desuden oprettelsen af en 60+ klasse til 2022-sæsonen. Dette skal dog diskuteres nærmere i løbet
af 2021.
Anmeldelsesgebyr 2021
Anmeldelsesgebyret til løb blev behandlet på Klubkonferencen i 2019, hvor det på baggrund af et flertal blandt
klubberne blev besluttet, at gebyret skulle stige med 5 kr. årligt. I løbet af ”corona-sæsonen” 2020 har flere
klubber imidlertid udtrykt ønske om, at anmeldelsesgebyret skal stige yderligere for at løbsafvikling kan løbe
rundt for klubberne.
SK vil kun hæve anmeldelsesgebyret, hvis der er et flertal for det blandt klubberne. Der vil derfor blive sendt en
mail rundt til alle klubformænd inden længe, hvori klubformændene bedes tage stilling til spørgsmålet.
Opsamling på strategiarbejde
DMU’s målsætninger og strategi for 2022-2025 var et af de emner, som skulle have været behandlet på
Klubkonferencen. Da Klubkonferencen blev aflyst, afholdes i stedet et webinar over Teams, hvor alle klubber får
mulighed for at komme med input til og feedback på det materiale, som er blevet udarbejdet indtil videre i
samarbejde mellem HB, SK, sekretariatet og en række klubber, som allerede har været involveret i processen.
Der vil blive sendt en invitation ud pr. mail med dato og link til deltagelse på Teams-webinaret til alle
klubbestyrelsesmedlemmer.
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Reglementsændringer
SK drøftede nogle af de reglementsændringer, der er i spil til 2021. Der var på aftenens møde ikke afsat tid til at
gennemgå dem alle, men nogle vil blive drøftet på næste SK-møde, og der arbejdes videre med den samlede
oversigt, som sendes rundt til hele SK samt formændene for Sportsudvalg Quad og Classic.
Dommer-/stævnelederseminar
Der er planlagt Dommer-/stævnelederseminar d. 16. januar 2021 på Fjelsted Skov Kro på Fyn. Om seminaret kan
gennemføres og hvordan afhænger af, hvordan forsamlingsforbuddet ser ud til den tid. Det er tilladt at samles
op til 500 til uddannelsesaktiviteter, men det gruppearbejde, som plejer at finde sted på seminaret, er lige nu
ikke tilladt under de rammer.
Det meldes ud inden jul, om Dommer-/stævnelederseminaret afvikles d. 16/1 som planlagt, eller det evt.
udskydes eller afvikles online.
Experimentarium
I løbet af 2021 giver Experimentarium mulighed for udstilling af sportsgrene under DIF. Det vil være i perioder
primært i løbet af foråret og i kontekst af, at der både afholdes OL og Para-OL i 2021.
DMU er ved at undersøge rammerne for arrangementet, og der vil snarest blive sendt info ud til klubberne om,
hvornår og hvordan vi kan deltage. Kenneth Kaalund er koordinator på projektet.
Baneprøve
Fra 1. januar igangsættes en ny procedure for baneprøver, baseret på en test i e-learningportalen i forbindelse
med køb af licens. Der vil blive sendt en beskrivelse ud til alle klubber inden årets udgang.
DMCU
Asger deltager i et møde med DMCU torsdag d. 12/11. Orientering følger efter mødet.
Næste SK-møde
Afholdes onsdag d. 18. november kl. 20 over Teams.
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