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Referat fra SK MX møde 08-14 hos Kolding Motocross Klub 
 
MX Møde:  08-14 
Mødedato: 29.09.14 
Til stede:   Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jesper G. Larsen, Anders Johansen, Jann  

Rünitz og Kasper Darfelt.  
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  02.10.14 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Velkomst 

 

 

 

2. Medlemsudvikling 

Seneste licensstatistik blev gennemgået. Der er en lille nedgang i det samlede 

medlemstal for DMU, men en let stigning i antallet af MX-licenser sammenlignet 

med 2013.  

 

 

3. Økonomi 

Det samlede budget for hele 2014 ser ud til at holde. 

Det må dog bemærkes at budgettet til mødeafvikling skal sættes op til næste år, 

da det igen i år ikke matcher de faktiske omkostninger. 

 

 

4. Tilskud til Miljøundersøgelser m.v.  

SK har sammen med MX-fonden og DMU`s hovedkasse lavet en aftale, som kort 

fortalt giver klubberne mulighed for at søge tilskud til 

miljøundersøgelser/målinger med indtil 6000,- kr. i tilskud fra hver, altså op til 

18.000,- kr. i alt. Det er dog en forudsætning at klubben bidrager med mindst 50 

% selv af de faktiske omkostninger. 

 

 

5. Ændring – rettelse af oprykningsregler i B 

En ændring af oprykningsreglerne i Regionsmesterskaberne for B i Maxi er 

allerede vedtaget og offentliggjort, således at der ikke længere er oprykning via 

regionsmesterskaberne. Til næste sæsons reglement vil samme regel være 

gældende for Mini. 

 

 

6. Spørgeskema undersøgelse fra klubberne 

Der er lavet en spørgeskema undersøgelse, som netop er blevet færdig. Den 

sendes til SK, som vil studere den grundigt.    

 

 

7. Brev til dommerne 

En skrivelse til alle personer med dommer-licens vil blive rundsendt pr. mail 

snarest. Skrivelsen vedrører den fremtidige dommerstruktur i MX. 

 

 

8. Fastlæggelse af dommer/stævneleder-seminar 

Seminaret vil blive afholdt lørdag d. 24. januar 2015. Stedet er endnu ikke 

fastlagt.    

 

 

9. Uddannelse (officials) 

Det er fremadrettet SKs ansvar, at der afholdes et tilstrækkeligt antal kurser for 

uddannelse til TK, G, og TL officials. 

Personer der har tilmeldt sig et S-kursus, som ligger efter årets D/S-seminar kan 

deltage, selvom kurset ikke er bestået endnu. 
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Der skal helt generelt uddannes flere TK officials, både nationale og 

internationale. Det nationale TK kursus skal målrettes til MX.   

 

10. Banegodkendelser - status 

Vi er i mål for 2014. 

Forslag om en opdateret oversigt, der beskriver hvad der kræves for at blive 

f.eks. B-bane og hvilke løb en B-bane kan forvente at få tildelt. 

Der skal laves en plan for hvordan eventuelle påbud i et banesyn efterleves!    

 

 

11. Reglementsændringer 

 Pointsystem 

Der køres med 50 point skala i Mini/Maxi. 

Sidevogn og Quad kører med 25 point skala. 

 Teknisk kontrol – klarhed, muligheder? 

Metode/procedure skal beskrives i 2015 reglementet, så ingen kan være i 

tvivl længere. 

 Åbne mesterskaber 

A-MX 1 + 2, A Mini 85cc, Quad og Sidevogn er åbne mesterskaber i 2015, 

hvilket betyder at udenlandske kørere kan deltage på relevant licens.  

 Nedrykningssystem fra A til B med mulighed for oprykning til A 

igen. 

SU Mini/Maxi vil sammen med SK arbejde på en løsning til 2016 sæsonen. 

I 2015 sker der ikke yderligere ændringer. 

 Ændring af betydning af gult flag til FIM udgave 

Reglerne er allerede ens. Det er dommernes skøn af hvad ”være klar til at 

stoppe” betyder, der somme tider giver uens afgørelser. Det bør også 

være et skøn. 

 

 

12. Økonomi vedr. præmiering – kranse, blomster, medaljer mv. 

Der bruges ca. 80.000 kr. om året på alene kranse og blomster, hvilket er en 

meget stor del af det samlede MX-budget. 

Det er indtil videre besluttet at der i næste sæson ikke tildeles kranse til 

regionsmestre. 

 

 

13. Næste møde 

22. oktober 2014. 

 


