Referat af SK MX møde 4-22
Teams, d. 24. maj 2022
Til stede: Anders Johansen, Louise Laustsen, Kenneth Vang Frandsen, Simon Wulff, Peter Guldberg
Johansen, Lea Kahlke Hansen.

Overholdelse af reglerne for træning
SK har netop udsendt et skriv til alle klubber med overskriften ”Regler for træning og træningslederens ansvar
og beføjelser”. Desuden er udsendt et skriv til alle licensindehavere med overskriften ”Regler for træning og
ophold på baneanlægget”. Begge skriv indeholder vigtige budskaber, som SK i den kommende tid vil følge op
på, blandt andet ved at tage på besøg ude på banerne. Det kan også være nogle af vores dommere, som vil
blive sendt ud som repræsentanter for SK, for at kontrollere, at reglerne bliver overholdt.
SK er blevet opmærksomme på, at der nogle steder afvikles træninger, uden at der er en træningsleder med
TL-licens til stede. Dette er ikke acceptabelt, og SK vil kontakte de pågældende klubber.
Ligeledes minder SK om, at hvis en klub har en banegodkendelse fra sidste år, og vælger at ændre væsentligt
på sin bane, så skal banen synes og godkendes på ny, inden der må køres på den. Det gælder ikke kun løb,
men al aktivitet på banen.
Kommende officialkurser
Der er fra klubbernes side kommet et par forespørgsler på TL-kurser. SK drøftede planlægning af et par
kurser, og så snart de er på plads, vil der blive sendt en mail rundt fra kontoret til alle klubber med datoer og
steder for afholdelse.
Planlægning af Stævneleder- og Dommerkursus d. 26/6
Der afholdes MX Stævneleder- og Dommerkursus d. 26. juni. Kurset vil blive afholdt hos Motorsport Center
Fyn i Kærby Mose. Lea opdater kursusbeskrivelsen i kursusportalen med lokationen og sender en mail rundt
til de tilmeldte med info om, hvor de skal møde op.
Arrangør til EM 2023
Flere MX-klubber har vist interesse for at afholde et internationalt løb i 2023. SK har valgt at pege på Slagelse
Motocross som arrangør til næste år. SK tager kontakt til klubben med henblik på at få indsendt en formel
ansøgning til FIM-Europe.
Vedr. efteranmeldelse til DMU Yamaha Kids Cup og DMU C Cup Mini/Maxi
SK traf beslutning om, at det skal være muligt at efteranmelde til DMU Yamaha Kids Cup og DMU C Cup
Mini/Maxi i de tilfælde, hvor en kører er tilmeldt lørdagens ATK-træning i forbindelse med løbet og her
beslutter sig for gerne at ville deltage i søndagens løb. Der kan ikke efteranmeldes til løbet, hvis man ikke er
tilmeldt lørdagens ATK-træning.
Næste SK-møde
Afholdes mandag d. 20. juni kl. 17 på Fjelsted Skov Kro.
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