Referat af SK MX møde 03-22
Nyborg, d. 5. april 2022
Til stede: Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Simon Wulff, Louise Laustsen, Peter Guldberg
Johansen, Lea Kahlke Hansen.

Velkommen
Anders startede med at byde velkommen til aftenens møde, hvor der var et par nye ansigter omkring bordet;
Louise Laustsen, som blev valgt ind i SK på Repræsentantskabsmødet i marts, og Peter Guldberg, som blev
valgt som suppleant og som nu er trådt ind i SK, efter Thomas Bangsmann har valgt at stoppe som medlem
af Sportskommissionen. Tak til Thomas for at have været en del af arbejdet i SK gennem de seneste to år.
Konstituering og opgavefordeling i SK
SK konstituerede sig med Louise som næstformand. Louise deltager blandt andet i HB-møder, hvis Anders
skulle være forhindret.
Herefter blev ansvarsområderne fordelt som følger. Alle i SK holder naturligvis hinanden orienteret om, hvad
der sker på de forskellige områder, og byder ind med input, hvor de kan.
• Banesyn: Simon og Anders
• Undervisning/kurser: Louise
• Miljø og lydmålinger: Peter
• Dommerrapporter: Kim Hilkjær – og Anders, hvis Kim selv er dommer
• Løbskalender: Kenneth, Anders og Simon
• ATK-træning: Simon
• Dispensationer: Kenneth og Simon (Anders og Peter i cc på afgørelser)
• Pige- og kvindearrangementer og tiltag: Louise
• Sikkerhedsudvalget: Peter og Anders
• Reglement: Kenneth, Simon og Anders
• Kontakt til Sportsudvalg (Quad, Sidevogn, Classic, Event): Anders – Peter også på Event
• DMCU: Anders og Simon
• Ungdomsringen: Lea
• Talent og Elite: Anders
• Dommer-/Stævnelederseminar: Alle
• Klubkonference og Repræsentantskabsmøde: Alle
SK’s årshjul blev gennemgået og opdateret. Dette kan ses på DMU’s hjemmeside under beskrivelsen af
Sportskommission Motocross.
Nyt medlem til Disciplinærnævnet for MX
SK arbejder med at finde et medlem mere til Disciplinærnævnet, hvor MX i forvejen er repræsenteret ved
Lasse Oxbøll.
Kurser og undervisning
Der planlægges et Stævneleder- og Dommerkursus og et Teknisk Kontrol- og Lydmålerkursus inden sommerferien. Datoer meldes ud snarest.
Der planlægges et tidtagerseminar lørdag d. 5. november. Dette er både for nye og allerede uddannede
tidtagere. Medlemmer som er øvet i brugen af tidtagersystemet og ønsker licens til 2022-sæsonen, kan
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henvende sig til kontoret og få udstedt en midlertidig tidtagerlicens gældende for 2022, hvorefter de har
mødepligt til tidtagerseminaret d. 5. november. Der kan allerede nu tilmeldes til tidtagerseminaret i DMU’s
Kursusportal.
Miljøofficialkurset kan fortsat tages online via DMU’s app.
Frikort 2022
Der udstedes frikort til alle aktive dommere, lydmålere og banesynsfolk samt til medlemmer af SK og SUformændene. Frikortet giver indehaveren adgang til alle DMU-løb på nær Speedway Ligaløb og internationale
mesterskabsløb. Frikortet fremvises i DMU-appen på samme måde som en licens. Frikortene oprettes i
systemet i løbet af uge 15.
Opfølgning på og evaluering af D/S-seminar
D. 27. marts blev der afholdt Dommer-/Stævnelederseminar i Fjelsted. SK drøftede nogle af de ideer og tiltag,
der blev talt om på dagen.
SK vil arbejde på at lave en guide/håndbog til hjælp for henholdsvis stævnelederen og Teknisk Kontrol,
ligesom der findes en håndbog til dommeren.
Heldigvis kommer der løbende nogle nye dommere til, men vi kan godt bruge flere, hvorfor SK gerne hører
fra personer, som kunne være interesserede i dette. Der afholdes kursus i løbet af foråret. Før man kan
fungere som aktiv dommer, skal man være ude som dommerføl minimum 3 gange.
SK vil meget gerne have deltagernes tilbagemeldinger om D/S-seminaret og ønsker til kommende seminarer,
og der vil derfor blive sendt et kort evalueringsskema ud sammen med dommerlisterne, når de ligger klar
inden længe.
Vedr. Junior 125-klassen til landsdelsmesterskaberne
SK har evalueret på Landsdelsmesterskabets første afdeling i ØST og VEST, og er kommet til den konklusion,
at der er et sportsligt og motiverende grundlag for at Junior 125 kommer med på 2022 programmet som en
selvstændig klasse ift. Landsdelsmesterskabsafviklingerne.
Kontoret kontakter de kørere, som har deltaget i B MX2 i Næstved og Kolding på en 125cc, for at få en
tilkendegivelse af, om de ønsker at deltage i B MX2 eller Junior125-klassen. Når alle har meldt tilbage, vil
Junior 125-deltagernes resultater blive trukket ud af den første afdelings samlede resultat i B MX2, således
at den bedst placerede Junior 125-deltager tildeles 25 point for et vundet heat, anden bedst placerede 22
point, 3 bedst placerede 20 point osv.
I BMX2 rettes stillingen til, efter Junior125-kørerne er trukket ud af resultatet.
Ved de kommende afdelinger vil Junior 125-kørerne skulle tilmelde i Junior 125-klassen på onlinekalenderen.
MX-reglementet vil blive tilrettet til 2023, således at Junior 125 igen er en selvstændig klasse ved Landsdelsmesterskaberne.
Vedr. DM Old Boys
Ved landsdelsmesterskabernes første afdeling var der i nogle klasser for få tilmeldinger til, at klasserne kunne
åbnes. På baggrund af dette har SK besluttet følgende vedrørende DM Old Boys:
OB A og B 36+
Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb ikke er minimum 10 tilmeldte i hverken OB A36+ eller OB B36+, vil
de to klasser blive slået sammen og præmieret som én klasse (OB 36+ A/B).
Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb er minimum 10 tilmeldte i OB B36+, men færre end 10 i OB A36+,
vil de tilmeldte i A36+ blive flyttet over i YB A28+.
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Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb er minimum 10 tilmeldte i OB A36+, men færre end 10 i OB B36+,
vil de tilmeldte i B36+ blive flyttet over i YB B28+.
YB A og B 28+
Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb ikke er minimum 10 tilmeldte i hverken YB A28+ eller YB B28+, vil
de to klasser blive slået sammen og præmieret som én klasse (YB 28+ A/B).
Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb er minimum 10 tilmeldte i YB B28+, men færre end 10 i YB A28+,
vil der blive kørt pokalløb for YB A 28+.
Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb er minimum 10 tilmeldte i YB A28+, men færre end 10 i YB B28+,
vil der blive kørt pokalløb for YB B 28+.
Tilmeldingsfrist 2 udløber torsdag aften før første afdeling af DM, hvorefter de beskrevne ændringer vil blive
foretaget, hvis det bliver aktuelt ifht. deltagerantallet i de forskellige klasser.
Eventuelt
Vedr. ansøgninger om dispensation
Op til og under sæsonstart modtager SK mange ansøgninger om dispensation. SK opfordrer til, at ansøgninger
om dispensation indsendes af eller i samarbejde med klubben, klubformanden eller gerne en ATK-træner,
som har kendskab til den pågældende kører.
Næste SK-møde
Planlægges løbende.

Referent: LKH.
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