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Referat fra SK/SU MX-møde 07-15 på Fjelsted Skov Kro 
 
Møde:  07-15 
Mødedato: 17.08.15 
Til stede:   Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jesper G. Larsen, Anders Johansen, 
   Jann Rünitz, Morten Juel Rasmussen, Kurt Vad, Niels Frode Sølvsteen, 
   Kenneth Frandsen, Martin Wigh Knudsen og Kasper Darfelt. 
Ikke til stede:  Jannick Mødekjær 
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  21.08.15  

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Velkomst 
Mødet startede med spisning. 
 
 

 

2. ”Up to date” v. SU – formændene, listefører og løbsadministrator 
 
SU Mini/Maxi: 
En god sæson. 
Regionsmesterskab Syd hænger lidt ligesom OB. 
Nogle klubber har ikke levet op til forventninger ift. afholdelse af løb. 
 
SU Quad: 
Det har som altid været en udfordring at finde arrangerende klubber. 
Frygter en nedgang i antallet af aktive til næste år. 
 
SU Event: 
Deltagerantal har været tilfredsstillende uden at imponere. 
Arbejder på at finde yderligere arbejdskraft til DM-A fremadrettet. 
Arrangementerne har været gode i år. 
 
SU Classic: 
Her været på ”nye” baner i år, hvilket har været meget tilfredsstillende for kørerne. 
Deltagerantallet har været rimeligt. 
En europamester har DMU fået i år. 
Skal til hold EM senere på året. 
 
Administrationen: 
Antallet af licenser matcher niveauet fra 2014. 
 
Listefører: 
Klubberne har ikke været gode til at indsende resultater, hvilket skal forbedres. 
 
SU Micro: 
Begynder-klassen er blevet vel modtaget, selvom de ikke alle har mod på at køre løb. 
Der bliver lavet noget træning for micro (10-12 kørere med brugerbetaling) i første 
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omgang i Slagelse med Emil Larsen som træner.  Det er et pilotprojekt, som 
evalueres efterfølgende. 
Pitbike har meget lave deltagerantal og det bør genovervejes hvad man vil med det 
fremadrettet. 
Der bør kigges på hvordan micro-klasserne afvikles i fremtiden. 
 
 

3. Forslag til reglementsændringer 2016 
Der er ingen oprykning fra B 85 i 2015, da klasserne A 85 og B 85 sammenlægges til 
en samlet klasse i 2016 kaldet Mini 85. 
Quad har kun småændringer. 
Classic afventer meldinger fra udlandet, men umiddelbart er der kun minimale 
ændringer i udsigt. 
Micro har nogle tekniske ændringer. 
 

 

 

4. Løbskalender 2016 
SU’erne holder et fællesmøde indenfor den nærmeste fremtid for at planlægge 
finpudse procedure mv. 
Quad tilkendegav, at man gerne vil afholde løb sammen med micro MX, da Quad kun 
afvikler et enkelt løb på micro-bane. 
Quad-forældrene kan ofte løfte opgaven med micro-banen selv. 
 
Sidevogn er også velkommen hos Quad, men klubberne bør opfatte det som et 
ekstra supplement til et DM Quad, da det ikke må falde negativt tilbage på Quad 
som i 2014, hvor der til flere løb slet ikke var sidevognshold tilmeldt. 
    
 

 

5. Klublederseminar 2015 
Det overordnede tema vil være: Strategi og aktiviteter. 
 
Mere specifikt er der indtil videre følgende mulige emner: 
Banegodkendelser – manglende overholdelse 
Løbskalender – hvordan? 
Skal gode baner have fortrinsret? 
Kan klubber afslå bestemte typer løb? 
Hvor højt kan fællesskabet sætte overliggeren? 
 
Emner vil blive fastlagt frem mod klublederseminaret, så emnerne vil formentlig 
blive tilrettet ligesom der muligvis tilføjes eller fjernes emner. 
 
Endeligt oplæg fremsendes til klubberne inden klublederseminaret. 
 
Seminaret afholdes d. 6.-7. november i Horsens. 
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6. Licensstruktur 
Asger redegjorde kort for forslaget, som ikke er vedtaget endnu.  
    
 

 

7. Næste møde 
Ikke fastlagt 

 
 

 

8. Eventuelt 
Nordisk møde – hvem deltager?  
SU formændene bedes overveje om de ønsker at deltage.  
SU formændene bedes give Asger input til emner der ønskes diskuteret med de 
øvrige nordiske forbund på mødet. 
 
Mødet afholdes d. 9.-11. oktober i København. 
    
 

 

 


