Referat af SK MX møde 06-21
Fjelsted, d. 3. maj 2021
Til stede: Asger Pedersen, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas Bangsmann, Simon Wulff
(kørerrepræsentant), Lea Kahlke Hansen.
Ikke til stede: Pia Stenger Nordmand (deltog via Teams under pkt. Banesynsseminar og Dispensationer)

Orientering om rokering af opgaver på kontoret, herunder prioriteringer resten af året
Sportskoordinator Jesper Søe Bergmann har fået flere opgaver inden for speedway, hvilket betyder, at nogle
af hans andre opgaver er blevet fordelt ud på de øvrige medarbejdere på kontoret. Kenneth Kaalund bliver
sportskoordinator for aquabike og road racing, Lukas Winther bliver sportskoordinator for off track, og Lea
får uddannelsesområdet, som hun har haft tidligere, tilbage. I vinters måtte vi opsige vores studentermedhjælper Emma, og det betyder at hendes opgaver inden for forsikring og skadesanmeldelser håndteres
af sportskoordinatorerne i de respektive grene.
Til september går Lea på barselsorlov, og der arbejdes derfor med at finde en barselsvikar til at løse en række
opgaver inden for MX, indtil Lea er tilbage på fuld tid. Det er aftalt, at Lea kommer tilbage nogle timer om
ugen fra og med januar, hvor prioriteringen vil være licensbestillingen og spørgsmål fra medlemmerne, samt
support til SK, primært i forbindelse med dommer/stævnelederseminaret i januar og banesynsseminaret i
februar.
SK vil hen over foråret og sommeren sørge for at planlægge og forberede opgaverne bedst muligt, så både
barselsorlov fra september og formandsskifte i august forløber smidigt.
Der skal laves en opdateret oversigt over, hvilke personer vi har rundt omkring i organisationen, så alle ved,
hvem der er ansvarlige for de forskellige områder og opgaver, og kan finde kontaktoplysninger på hinanden.
Mulige klubmøder
De seneste år har SK afholdt regionale klubmøder i forårsmånederne, og det har været givtigt for SK og med
stor opbakning fra klubberne. SK drøftede muligheden for at afholde klubmøder igen i år, nu hvor
forsamlingsforbuddet tillader det. På grund af den aflyste Klubkonference og det udsatte
Repræsentantskabsmøde er det lang tid siden, at SK har mødtes med klubberne ansigt til ansigt med
mulighed for at drøfte nogle af de ting, der fylder i klubbernes dagligdag.
Lea vil skrive rundt til klubberne og spørge ind til, om de vil deltage i klubmøder i juni måned. Alle klubber
bedes svare tilbage, så SK ved, om vi skal gå videre med planlægningen af møderne. Input til emner er som
altid velkomne.
Dommerseminar og dommerbesætning
Det har ikke været muligt at afholde det årlige dommerseminar i år, og derfor har vi ikke mødtes med vores
dommere forud for den nu igangværende sæson. Der er sket en større omstrukturering af reglementet, og
vi har også opdateret vores banehåndbog – begge dele ting, som vi gerne vil have lejlighed at gennemgå
sammen med dommerne. Nu hvor forsamlingsforbuddet er lempet, har vi mulighed for at afholde et
dommerseminar, hvis der er opbakning til det fra dommerne. Lea skriver ud til dommerne med to forslag til
datoer. Hvis opbakningen er der, fortsætter SK planlægningen.
Der mangler dommere i øst, hvor opgaven pt. løftes af en ret lille gruppe folk. Klubberne (også gerne de
vestlige) opfordres til at kigge efter i egne rækker, om de har nogle potentielt kommende dommere – gerne
folk som allerede er stævneledere, som har lyst til at gå skridtet videre.
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Banesynsseminar og banehåndbog
D. 15. april blev der afholdt banesynsseminar. Anders, Asger og Lea deltog sammen med alle
banesynsfolkene. Det fungerer godt med gruppen af banesynsfolk, som alle er klar på opgaven og gør en stor
indsats for at få synet banerne her i foråret, inden der skal køres løb. På seminaret blev fokuspunkter for
banesyn i 2021 gennemgået, og banerne blev fordelt ud mellem banesynsfolkene. Den opdaterede
banehåndbog blev også drøftet og delt ud, så banesynsfolkene kan have et eksemplar med ud til klubberne,
når de kommer.
Dispensationer
Det blev aftalt, at det samlede SK sættes cc på mails, når der gives dispensationer, så alle altid er orienteret
om de dispensationer, der udstedes.
Ny kørerrepræsentant
Når der d. 22. august afholdes Repræsentantskabsmøde, indtræder Simon i SK. Det betyder, at der skal findes
en ny kørerrepræsentant. Lea laver et opslag på hjemmesiden og facebook, som beskriver opgaven, der
træder i kraft fra d. 22. august. Klubberne må også gerne sprede budskabet blandt deres egne medlemmer.
Ungdomsringen - aktiviteter i efteråret
Der er indgået en samarbejdsaftale med Ungdomsringen for 2021, og som en del af denne vil vi forsøge at
arrangere et par løb på DMU-baner med deltagelse af både DMU- og Ungdomsringen-kørere efter
sommerferien. Asger, Kenneth og Lea arbejder videre med dette ud fra mulighederne i løbskalenderen. Der
vil også blive arrangeret et par ATK-træninger med Kenneth Kaalund for Ungdomsringens kørere.
Undervisere til officialkurser
I 2020 stoppede Martin Holm Jensen og Erling Christiansen efter mange års indsats som undervisere på vores
officialkurser, og det betyder, at vores undervisergruppe nu er lidt tyndt besat. Hvis nogen i klubberne kunne
tænke sig at stå for fx et par TL-kurser i løbet af en sæson, må man meget gerne kontakte Lea eller SK. Man
kan få undervisningsmaterialet tilsendt, hvis man overvejer, om man vil byde ind på opgaven.
Til info planlægges der et tidtagerkursus, formentlig i Kolding, inden sommerferien. Alle klubber vil få besked,
når datoen er på plads. Alle tidtagere opfordres også til at melde sig ind i facebookgruppen ”DMU MX
Tidtagere”, hvor tidtagerne kan spørge hinanden til råds og dele information. Klubberne må gerne gøre deres
tidtagere opmærksomme på denne gruppe, hvis ikke de er det i forvejen.
Orientering fra MX Event
DM-A-sæsonen er gået i gang, og indtil videre afvikles løbene som almindelige løb uden publikum, jf. de
gældende coronarestriktioner.
I MX Event arbejdes der på at lave en aftale om TV-magasinprogrammer fra de tre sidste afdelinger efter
sommerferien. Når detaljerne for aftalen er på plads, skal der søges midler via sponsorer. Lea og Asger
arbejder videre med dette.
Status på DM-ugen 2022
Der arbejdes videre med muligheden for, at nogle af DMU’s sportsgrene kan tage del i DIF’s DM-uge 2022.
Emnet drøftes på kommende hovedbestyrelsesmøde.
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Internationale løb 2022
Der er blevet sendt en mail ud til klubberne angående ansøgning om internationale løb i 2022. Flere klubber
har vist interesse. Når ansøgningsfristen d. 16. maj er udløbet, vil SK og Peter Hansen sammen med den klub
der peges på, indsende en formel ansøgning til FIM-Europe.
Næste SK-møde
Afholdes onsdag d. 19. maj, enten i Fjelsted eller over Teams.

_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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