Referat af SK MX møde 6-22
Teams, d. 4. august 2022
Til stede: Anders Johansen, Louise Laustsen, Kenneth Vang Frandsen, Simon Wulff.
Ikke til stede: Peter Guldberg Johansen.

DM for Klubhold
Ud fra antallet af tilmeldinger til årets DM for Klubhold har SK sammen med Næstved Motor Klub besluttet,
at DM afvikles og køres færdigt om lørdagen d. 13. august. Søndag d. 14. august vil der være træning og åbent
for alle. Det vil stadig være muligt at overnatte fra lørdag til søndag. Nærmere info sendes ud fra Næstved
Motor Klub.
SK vil overveje fremover at flytte DM for Klubhold til senere på løbssæsonen, set ud fra det lave antal
tilmeldinger i år.
Kommende klubmøder
Klubmøderne afholdes i Aalborg d. 15/8, i Møldrup d. 22/8, i Roskilde d. 25/8 og i Kolding d. 29/8. SK aftalte,
hvem fra SK, der deltager på de forskellige møder rundt omkring i landet, samt gennemgik dagsordenen for
møderne og indholdet under de enkelte punkter.
Der er allerede kommet en del tilmeldinger ind fra klubberne, og kontoret kontakter de resterende klubber i
løbet af uge 32 for at få alle med. Vi minder endnu en gang om, at deltagelse på klubmøderne er en
forudsætning for løbstildeling i 2023.
Kommende kørermøder
Der afholdes kørermøder i forbindelse med DM B, Junior 125, Mini 65 og Pige i Aalborg d. 24. september og
i forbindelse med DM Old Boys i Børkop d. 4. september. Begge kørermøder afholdes fredag aften før
løbsdagen, kl. 20:00. Alle med kørerlicens er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.
Regler for løbsaktiviteter i forbindelse med træningsskoler
SK minder om, at det i forbindelse med afholdelse af træningsskoler er tilladt at implementere fælles start
og heatkørsel som et led i træningen, det vil sige som en integreret del af træningsskolen. Det er derimod
ikke tilladt at invitere kørere, som ikke er deltagere på træningsskolen, til løb i den forbindelse.
Regler for træning
Der er blevet sendt breve ud til både klubber og medlemmer vedr. reglerne for træning. Alligevel oplever SK
stadig, at flagreglerne, herunder gult flag og svenskerflag, ikke respekteres ved træning flere steder.
SK arbejder på nye tiltag i forhold til dette og vil desuden drøfte det nærmere med klubberne på de
kommende klubmøder.
Sammenlægning af Quad Vario- og Minigear-klassen fra 2023
På seneste SK-møde besluttede SK at nedlægge Vario-klassen som løbsklasse fra 2023. Siden har SK modtaget
et forslag om i stedet at sammenlægge Vario-klassen med Minigear-klassen, og på aftenens møde blev det
vedtaget i stedet at gøre netop dette fra 2023.
Quadcross & Sidecarcross of Nations
D. 24.-25. september afvikles der Quadcross & Sidecarcross of Nations i Kramolin i Tjekkiet. De danske hold
til både Quad og Sidevogn er sat og er blevet offentliggjort på DMU’s hjemmeside og facebook.
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Medaljer og kranse
Kontoret sørger for at koordinere bestilling og forsendelse af medaljer og kranse til de afsluttende DMafdelinger med de relevante klubber.
Eventuelt
SK drøftede nogle henvendelser på mail, som er blevet videresendt fra kontoret, og aftalte svar på disse.
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