Referat af SK MX møde 14-21
Sorø, d. 13. december 2021
Til stede: Anders Johansen, Pia Stenger Nordmand, Kenneth Vang Frandsen, Thomas Bangsmann og Simon
Wulff.

Nyt fra alle
Anders bød velkommen til mødet og indledte med nogle punkter fra bl.a. seneste HB-møde.
Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på indslusningslicenserne fra i år. Alle som har købt indslusningslicens
efter d. 1. august 2021, vil kunne købe indslusningslicens igen i 2022, og de øvrige skal også gerne fastholdes.
Der udsendes information og reminders til indehaverne af indslusningslicens fra kontorets side.
E-learningtesten i forbindelse med licensbestilling opdateres med et spørgsmål om usportslig optræden.
Øvrige spørgsmål bibeholdes som hidtil.
Det er blevet besluttet, at løbskalenderen skal udbygges med adgang til at kunne uploade afregning og
udfylde dommerrapport for de dommere, der fungerer som ”dommer 2” ved løb. Dommer 2 bruges både i
SPW og i MX.
Det blev besluttet at der i 2022 vil blive brugt dommer 2 til flere stævner end i 2021, da det kan være en stor
opgave for en dommer nogle steder.
Der skal strammes op på udfyldelsen af dommerrapporterne, som alt for ofte sker for sent. Ifølge
reglementet skal dommerrapporten udfyldes inden for 3 dage efter et løb. Dette tages med til D/S-seminaret.
Kørselstaksten hæves igen til statens højeste takst, dvs. 3,51/km, i 2022.
Thomas er sammen med Jesper Rasmussen fra SMX ved at se på muligheden for at måle CO2-aftrykket i
motocross, hvilket ikke er helt ligetil, men er en del af Miljøudvalgets arbejde med de strategiske spor ifht.
DIF. Thomas deltager sammen med Anders i møde i Sikkerhedsudvalget d. 11/01 2022.
Kenneth har brugt de sidste par måneder på reglement og løbskalender, og er ved at være tæt på at kunne
afslutte begge dele.
Simon arbejder med at finde sin afløser til posten som kørerrepræsentant, og forventer snart at have en
aftale på plads. Derudover kommer Simon også til at være inde over afholdelsen af det kommende
banesynsseminar.
Pia fortalte, at Uddannelsesudvalget har forsøgt at mødes et par gange, men at det har været en udfordring
at finde en dato, der kan passe alle. Der aftales et nyt møde i UU på et senere tidspunkt.
Evaluering af Klubkonferencen og planer for 2022
Til trods for et lavt deltagerantal, blev Klubkonferencen godt afviklet. Gruppearbejdet fungerede godt, og SK
har fået positive tilbagemeldinger på arrangementet.
I 2022 vil vi gerne prøve at tilbyde vores klubber noget nyt, og Klubkonferencen vil derfor blive afholdt i et
nyt format søndag d. 6. marts i forlængelse af Repræsentantskabsmødet lørdag d. 5. marts. Der vil blive sendt
information og invitation ud fra kontoret i begyndelsen af det nye år.
Vi vil fortsat afholde regionale klubmøder, men da Klubkonferencen altså afholdes i marts, skubbes
klubmøderne i 2022 til sidst i august.
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SK talte om nogle af de ting, der blev drøftet på Klubkonferencen. Bl.a. vigtigheden af at træningslederne
tjekker, at kørerne har en gyldig licens. Det blev besluttet at få lavet en plakat, som klubberne kan hænge op,
som minder om at der skal tjekkes licens. Desuden udsendes en nyhed via DMU-appen i januar, som husker
kørerne på, at deres 2021-licens er udløbet og de skal købe en ny for at kunne køre i 2022.
Dommer-/Stævnelederseminar
Det årlige Dommer-/Stævnelederseminar afholdes på Fjelsted Skov Kro lørdag d. 22. januar 2022. Alle aktive
stævneledere og dommere har pligt til at deltage i seminaret, for at holde sig opdateret til den nye sæson.
Der arbejdes med at få en ekstern oplægsholder til at være en del af programmet.
Anders aftaler med Mercedes-Julie, at der udsendes invitation med link til tilmelding inden jul til alle
stævneledere, dommer og klubber. Tilmelding foretages af klub gennem DMU’s Kursusportal.
Reglement 2022
MX-reglementet for 2022 blev gennemgået med de nye reglementsændringer. Ændringerne er godkendt af
Juraudvalget såvel som af Sportskommissionen, og det nye reglement træder dermed i kraft fra årsskiftet.
Det lægges på hjemmesiden inden jul og udsendes også sammen med invitationen til det kommende D/Sseminar.
Løbskalender 2022
Kenneth har igen i år lagt et stort stykke arbejde i løbskalenderen, og det meste begynder nu at falde på
plads. DM-A-datoerne og -klubber er offentliggjort, og resten af kalenderen forventes at kunne offentliggøres
inden jul, med enkelte vakante løb, som der stadig mangles arrangører til.
På mødet blev kalenderen gennemgået, og Kenneth sender den rundt til SK for et gennemsyn mere, inden
den sendes ud.
Kommende møder
SK mødes vanen tro aftenen inden D/S-seminaret for klare de sidste forberedelser til dette.
Anders vender tilbage med et par mulige datoer for et kommende banesynsseminar.
Der indkaldes til et SK-møde over Teams i begyndelsen af januar.
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