Referat af SK MX-møde 12-21 på Teams, den 21. september 2021
Til stede:
Anders Johansen(AJ), Pia Stenger Nordmand(PSN), Kenneth Vang Frandsen(KF), Thomas
Bangsmann(TB) og Søren Andersen(referent).
Delvist til stede: Simon Wulff
Afbud:
Mercedes-Julie Norvi
Anders Johansen indledte mødet med at byde velkommen til mødet og derefter gik SK over til
dagsordenen:
Dagsorden:
1) Bordet rundt
SK udtrykte deres tilfredshed med at afgørelsen fra Hedeland omkring udelukkelse af
kørere blev afgjort inden finalen blev kørt i Næstved, søndag d. 19. september.
Den kommende weekend er en stor løbsweekend internationalt.
Der køres VM for hold i Italien, Yamaha Cup, samme sted og ikke mindst EM 125+ i tyske
Teutschenthal.
Den kommende uge er der møde i Miljøudvalget. TB deltager.
Der er behov at egenkontrolskemaerne opdateres.
Det gælder både dem til løb og til træning.
Der har været afholdt en afdeling af Kids-cup i Herning, hvor løbet desværre ikke er blevet
kørt efter reglementet. Der samles op på erfaringerne og så tages de med på kommende
DS- seminar.
2) Udpegning af formand i SU Quad og medlemmer i pitbike
Tre kandidater har været i spil som formand til SU Quad: Benjamin Jørgensen, Jacob
Thuesen og den hidtidige formand Flemming Kurdahl.
Efter at have haft mange dialoger i miljøet, er der enighed i SK om indstille Benjamin
Jørgensen som ny formand SU Quad. Benjamin får herefter mulighed for at samle et
udvalg.
To kandidater har udtrykt interesse for at indtræde i SU Pitbike: Phillip Larsen og Frederik
Olsen, som begge blev udpeget.
De 2 sportsudvalgs oplysninger vil blive korrigeret snarest muligt
3) Dommer-/Stævneleder-, samt TL kurser
Der inviteres til Dommer-/Stævneleder kursus den 14. november i Kolding. Kurset er lagt
på kursusportalen og åben for tilmelding. Der er anmeldelsesfrist, primo november.
Asger Pedersen og Martin Holm er kursusansvarlige.
Simon Wulff deltager.
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Et par klubber har udtrykt ønske om at afholde TL-kurser. Blandt andet har SMS selv 9
deltagere. Der er muligvis også deltagere på Sjælland til et kursus.
AJ kontakter undervisere i Jylland med henblik på kursus i SMS.
Interesserede klubber kan kontakte Mercedes-Julie på DMUs Sekretariat, såfremt
klubberne ønsker at afholde et TL kursus.
4) Reglement 2022
På bagkant af Corona, samt tilbagemeldinger fra kørere i spørgeskema undersøgelsen, er
der lagt op til lidt ændringer i reglementet 2022.
På kommende møde, kommer SK til at gå i detaljer med reglementet, men det er allerede
besluttet, at man går tilbage til 25 points-skalaen til løb for at sikre en mere jævn fordeling
af point.
Det er ligeledes besluttet at skellet mellem deltagelse i henholdsvis de øst-/ og vestdanske
landsdelsmesterskaber, fortsat kommer til at være ved Lillebæltsbroen for at opnå en
ligelig fordeling af antal licenser.
Vedrørende Oldboys. På baggrund af besvarelserne i spørgeundersøgelsen, samt
evaluering af prøveåret 2021 for Oldboysklasserne, er det nu endeligt besluttet, at der
oprettes både nye klasser og ændres i aldersinddelinger til sæsonen 2022.
Nye klasser er:
•
Young Boys(YB) 28+ i alle de 3 licenskategorier A/B/C, fra året 28 år opnås, til og med
det fyldte 35 år.
•

Veteran(Vet) 55+ Der adskilles ikke i licenskategorier, Vet. 55+ afvikles som MIX.

Ændrede Oldboysklasser:
•
OB 30+ erstattes af Oldboys 36+ i alle de 3 licenskategorier A/B/C, fra året 36 år
opnås, til og med det fyldte 45 år. OB 36+ afvikles i alle licenskategorier.
•
OB 40+ erstattes af Oldboys 46+ i alle de 3 licenskategorier A/B/C, fra året 46 år
opnås, til og med det fyldte 54 år. OB 46+ afvikler i MIX A/B, samt C.
Der udsendes oversigt over Oldboysklassernes nr.plade/talfarver snarest muligt.
5) Løbskalender 2022
KF havde fremsendt et forslag til løbsserier og klasser i de forskellige mesterskabsløb.
Forslaget blev gennemgået og besluttet. Vedlagt dette referat som bilag 1.
Skemaet, hvor klubberne angiver, hvilke løb de ønsker at køre i 2022, ønskes udsendes
snarest muligt.
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KF har været i forbindelse med landstræner Emil Larsen omkring prioriteringer af løbstyper
i forhold til vores kørere, der deltager i internationale mesterskabsserier i 2022.
Han Herred Motorklub skal i dagene den 15.-17. april 2022 afholde EMX 65/85/EMX
Women.
Support klasse vil være: Junior 125 U18 Open.
6) Klubkonference 2021
Klubkonferencen afholdes den første fre-/lørdag i november. På bagkant af Corona, har der
været et stigende antal disciplinærsager og SK hører om episoder, hvor officials er blevet
verbalt overfuset.
Det er en negativ udvikling, som vi ikke kan acceptere og derfor bliver der sat fokus på det
fredag på konferencen.
Lørdagens program, med undtagelse af noget fælles opsamling, kommer til at være
grenspecifik. SK vil detailplanlægge programmet i den kommende tid, men et af
fokuspunkterne bliver håndteringen af de rigtig mange indslusningslicenser, som er tegnet
i år. Hvordan fastholder vi dem?
7) Eventuelt
Kommende SK-møde afholdes den 13. oktober klokken 19.00 på Teams.

Brøndby den 24/09/2021
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