Referat af SK MX møde 03-21
Teams, d. 22. februar 2021
Til stede: Asger Pedersen, Pia Stenger Nordmand, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas
Bangsmann, Simon Wulff (kørerrepræsentant), Lea Kahlke Hansen.

Old Boys klasser 2021
SK og kørerrepræsentant Simon har fået nogle henvendelser fra kørere angående opdelingen af Old Boys
klasserne i 2021. Der var i første omgang lagt op til en ny klasse med betegnelsen A/B 40+. Som et forsøg her
i 2021-sæsonen besluttede SK at lave en yderligere opdeling, hvilket betyder, at der i denne sæson vil være
følgende OB-klasser:
A30+, A40+, A50+ (DM-klasser)
B30+, B40+, B50+ (DM-klasser)
C30+, C40+, C50+ (Cup-klasser)
Nogle af klasserne vil komme til at køre sammen, men alle vil blive præmieret hver for sig.
Formålet med den nye klasseinddeling er at afprøve, om det vil give flere deltagere til Old Boys-løbene. Håbet
er, at det vil få flere ud at køre. Ved afslutningen af 2021-sæsonen vurderes der på, hvordan det er gået,
herunder deltagerantal i de forskellige klasser.
Der vil for denne sæson ikke være nogen ændring i nummerpladefarverne i forhold til det, der står i det
offentliggjorte 2021-reglement, da de nye klasser køres som et forsøg i år. Kørerne benytter de
nummerplader, de har i 2021.
Grundet den særlige måde løbskalenderen er sat sammen på i år, vil der ikke være automatisk oprykning fra
den endelige stilling i C30+ til B-klassen i 2022.
Der tildeles oprykningspoint i C-klasserne som sædvanligt. Dette gælder også C-klasserne i C Cup Mini/Maxi.
Da løbene forventes at blive afviklet med et lavere deltagerantal i hver klasse pga. corona, kan det blive
sværere at få indsamlet nok oprykningspoint til oprykning til B. SK minder om, at man altid har mulighed for
at søge om at få lov at rykke op før de 20 oprykningspoint er opnået, hvis man ønsker det.
Løbskalenderen 2021
Kontoret har fået et par henvendelser omkring, hvordan løbsserierne med regionale indledende runder og
landsdækkende finaler vil blive afviklet. Det vil blive sådan, at de bedst placerede kørere efter de 5
indledende runder går videre til de to finaler. Hvor mange kørere det drejer sig om, vil blive bestemt af det
til den tid gældende forsamlingsforbud – hvilket vi kender, når vi når hen omkring sommerferien. De kørere,
som kvalificerer sig til finalerne, tager ikke point med fra de indledende runder. Alle starter med 0 point forud
for finalerne, som skal afgøres på de 4 finaleheat.
I nogle klasser forventes det, at der ved de indledende runder kan komme flere end de 25 deltagere, der
umiddelbart er plads til ud fra et forsamlingsforbud på 50, som løbskalenderen bygger på. Alle disse deltagere
skal nok komme ud at køre, i så fald vil de blive delt op i to grupper, som kører hver sine heat, der til slut
sammenholdes for at få det endelige resultat på dagen.
Næste SK-møde
Afholdes tirsdag d. 2. marts kl. 19 over Teams.
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