Referat af SK MX møde 10-21
Fjelsted, d. 11. august 2021
Til stede: Asger Pedersen, Anders Johansen, Pia Stenger Nordmand, Kenneth Vang Frandsen, Thomas
Bangsmann, Simon Wulff (kørerrepræsentant), Lea Kahlke Hansen.

Orientering fra seneste HB-møde
Asger orienterede det øvrige SK om status på regnskabet og nogle af de øvrige emner, der blev drøftet på
seneste HB-møde d. 10. august.
Kommende Repræsentantskabsmøde
Årets Repræsentantskabsmøde afholdes søndag d. 22. august på Scandic Bygholm Park i Horsens. Lea gav en
status på tilmeldte MX-klubber. Der vil være deltagelse af hele SK MX.
Evaluering af Dommer-/Stævnelederseminar
Årets Dommer-/Stævnelederseminar blev afholdt d. 20. juni i Fjelsted, og efterfølgende er der blevet sendt
et spørgeskema ud til deltagerne for at få noget evaluering på arrangementet. Der er kommet rigtig positiv
feedback i evalueringen, både på formatet og på det udbytte, deltagerne synes at have fået af dagen.
Næste års Dommer-/Stævnelederseminar afholdes lørdag d. 22. januar, og det bliver igen på Fjelsted Skov
Kro.
Dommer-/Stævnelederkursus
Der afholdes Dommer-/Stævnelederkursus i løbet af efteråret. Dato fastlægges på kommende SK-møde og
meldes ud til klubberne derefter.
Henvendelser fra nye frivillige
Der har været nogle henvendelser på det ”jobopslag”, som SK udsendte i juli vedrørende behovet for nye
frivillige inden for en række områder i sporten. Henvendelserne er meget velkomne, og Anders tager kontakt
til de pågældende for en videre snak om mulighederne og hvordan de kommer i gang.
Vejledning til Teknisk kontrol
Kenneth har udarbejdet en vejledning til Teknisk Kontrol til brug for officials og klubber. Vejledningen sendes
rundt til SK og derefter til alle dommere og klubber.
Teknisk Kontrol-kurser
Der afholdes Teknisk Kontrol-kurser torsdag d. 26/8 i Slagelse og torsdag d. 23/9 i Herning. Tilmelding skal
ske via DMU’s Kursusportal.
Ungdomsringen
Forud for sæsonen var det planen i efteråret at afholde et par løb, hvor Ungdomsringens kørere og DMU’s Ckørere kunne deltage sammen. Det har dog ikke været muligt at finde arrangørklubber til disse løb, og mange
klubber er allerede booket op i en tæt pakket løbskalender.
Lea kontakter Ungdomsringen og opfordrer til, at vi i stedet tager revanche med et par fælles løb i 2022, hvor
vi forhåbentlig er vendt tilbage til normale tilstande uden coronarestriktioner.
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Spørgeskema til kørerne
SK arbejder på et spørgeskema til alle MX-kørere for at få noget feedback på den løbssæson, der snart er
gået. Det er blandt andet løbsstrukturen med regional opdeling og løb tættere på bopælen, som SK gerne vil
have tilbagemeldinger på fra kørerne, inden planlægningen af løbssæsonen 2022 går i gang.
Lea sender et udkast rundt til SK for input. Spørgeskemaet sendes ud fredag i uge 32.
Næste møde
Afholdes mandag d. 30. august i Brøndby.

_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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