Ungdomsringens Motorsports arbejdsgruppe møde d. 9. februar 2018

Referat:
1. Reglement
a. Reglementet er tilrettet til 2018. Det tilrettede reglement ligges på hjemmesiden.
2. Løbskalender
a. Der er en ændring til sommerløbet i Jylland. Søren retter til.
3. DMU samarbejdsaftale
a. Samarbejdsaftalen i sin nuværende form
b. Kan vi samarbejde på andre områder?
i. Ja, MEN den skal skrives således at der lokalt bestemmes indhold i åbent
hus og Race Day arrangementerne.
4. DMCU samarbejdsaftale
a. Samarbejdsaftalen i sin nuværende form
b. Kan vi samarbejde på andre områder?
i. Ja, MEN den skal skrives således at der lokalt bestemmes indhold i åbent
hus og Race Day arrangementerne.
ii. Søren tager kontakt til Codan ang. muligheden for at vores kører kan køre
med i særlige arrangementer såsom DMU/DMCU konkurrencer m.m.
5. Enduro tillægsaftale til samarbejdsaftale med DMU
a. Godkendt
6. Oprykningslister
a. Sjælland – Tommy sender snarest til Charlotte
b. Fyn – Per sender snarest til Charlotte
c. Jylland – Steen har sendt til Charlotte
d. Den samlede oprykningsliste sendes ud sammen med tilmeldingsreminderen.
e. Racetrakker. Der bliver ikke lagt resultaterne op??
7. Speedway

a. Gennemgå folder
b. Tilstedeværelse ved stævnerne?
c. Per Birkeslund kontakt info
8. Motorsports seminar
a. Gennemfører vi? Nej, gennemføres i 19
b. Hvis ja:
i. Dato: 9. november 2019
ii. Tid: 10.00-16.00
iii. Sted: UngOdense, Hjallese klubben. 2. prioriteret CampU.
iv. Pris: 100,00 kr. pr. pers.
c. Arbejdsgruppen forpligter sig til at dele invitationen i deres netværk + at
Ungdomsringens laver massiv reklame for arrangementet, ikke kun til LUKS klubber
men til alle medlemmerne, da dagen også kan bruges til at orienterer dem om
mulighederne i Motocross.
9. Evt.
a. Der kan søges penge i Tryg Fonden til at købe Motocross udstyr m.m. Link til Tryg
Fonden + Fondens muligheder anskueliggøres.
10. Næste møde: April måned
a. Dato: 6. april
b. Tid: kl. 10.00-14.00
c. Sted: Ungdomsringen
d. Pkt. til dagsorden.
i. Dato for reglementsændrende konference
ii. DM
1. Jesper Strada
2. Ønsker for afholdelse af DM – Erfaringer fra Gribskov og Rønde
medtages her.
3. Træningsdatoer for hvornår man kan komme og træne på banen?

