
 
 

Referat fra SK MX-møde 05-16 på Fjelsted Skov Kro 

 

Møde: 05-16 

Mødedato: 16.06.2016 

Til stede: Asger Pedersen, Jesper G. Larsen, Lasse Oxbøll, Lea Kahlke Hansen 

Referent: Lea Kahlke Hansen 

Dato: 17.06.2016 

 

Dagsorden:  
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4. Licensstatistik pr. 31.05.2016 

5. Udkast til årshjul 

6. Fælles Åbent Hus-dag i 2017 

7. Klublederseminar 2016 

8. Næste møde  

9. Eventuelt 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Velkomst 

Asger bød velkommen til mødet og indledte med at præsentere Lea som ny sportssekretær i SK MX. 

 

2. Vision MX 

Vision MX blev diskuteret på baggrund af de input, som SK fik fra de tre klubmøder afholdt i maj måned. 

Klubmøderne viste, at udfordringerne er forskellige rundt omkring i landet - dog er fællesskabet, gode 

arbejdsrammer og udvikling af disse en fælles overskrift, som favner mange af disse udfordringer. SK vil 

henover sommeren arbejde videre med visionsoplægget og uddybe de enkelte målsætninger med ”action 

points”, så der er noget konkret at gå videre med – både for SK og for klubberne. SK – medlemmer 

fremsender yderlige kommentarer til Lea, senest 27. juni 

Visionsoplægget skal være klar i september, så det kan sendes ud til klubberne i god tid inden 

klublederseminaret, hvor det skal drøftes i plenum.  

 

3. Regnskab pr. 31.05.2016 

Asger gennemgik regnskabet pr. 31.05.2016. der har indtil videre været lidt ekstra omkostninger end 

forventet i forhold til møder – dette er dog noget, som vil udligne sig i løbet af året. Regnskabet ser fint ud, 

og SK vil gå mere i dybden med det senere på året. 

 

4. Licensstatistik pr. 31.05.2016 

Asger gennemgik licensstatistikken, som helt overordnet viser et fald i MX-kørerlicenser på ca. 170, holdt 

op imod sammenlignings tallene 30-6-2015, så der mangler juni måned 2016, for korrekt sammenligning. 

Stort set samtlige klasser viser et mindre fald i licenser. Classic har oplevet en mindre stigning, mens 



 
 
træningslicenserne – både 125+ og junior – som de eneste er steget markant med hhv. 102 og 48 flere 

licenser end pr. 30. juni sidste år. Det bekræfter en tendens, som nu har været synlig igennem nogle år: at 

der generelt bliver flere træningslicenser og færre løbslicenser (hvilket også kan mærkes på det faldende 

antal deltagere til løb). 

 

5. Udkast til åshjul 

Lea havde udarbejdet en årshjul-model indeholdende SK’s, SU’ernes og sportssekretærens opgaver fordelt 

på årets måneder. Årshjulet skal bruges som værktøj i SK, gøre det nemmere at overskue opgaverne samt 

sikre, at der sættes tid nok af til de tidskrævende opgaver som fx løbskalender, reglementsændringer og 

planlægning af seminarer m.m.  

Lasse præsenterede en alternativ årshjul-model, som er mere dynamisk – Lasse fremsender modellen til SK 

og Lea ser nærmere på, om den kan anvendes til SK’s formål.  

Der arbejdes videre med årshjulet, og SK drøftede, om der evt. skal udarbejdes en mindre ”håndbog”, hvor 

opgaverne i årshjulet står uddybet. 

 

6. Fælles Åbent Hus-dag i 2017 

SK drøftede muligheden for at afholde en fælles Åbent Hus-dag i 2017. I speedway arbejdes der allerede 

med en fælles dato, som klubberne kan vælge at koble sig på eller lade være, og det er der stor tilslutning 

til blandt speedwayklubberne. Med en fælles dato for speedway og motocross ville DMU kunne gøre langt 

mere for at markedsføre denne dag som ”Motorsportens dag”, ”Motorsportens Åbent Hus-dag” eller 

lignende, og det ville også give mulighed for at prøve at søge nogle sponsorpenge.  

Klubberne vil stadig kunne bestille Åbent Hus-materialer i form af plakater m.m., og derudover vil kontoret 

udarbejde et omfattende Åbent Hus-”kit” (standardskabeloner til pressemeddelelser, guide til sociale 

medier, forslag til aktiviteter på dagen osv.), som klubberne kan benytte sig af, og som vil gøre det lettere 

for klubberne at få afholdt et vellykket Åbent Hus-arrangement.   

SK var positive over for ideen og støtter op om en fælles dato. Forslaget tages med videre til næste HB-

møde.  

 

7. Klublederseminar 2016 

SK gennemgik det foreløbige program for årets klublederseminar, som afholdes d. 4.-5. november. SK vil 

gerne have, at der i lørdagens program kommer til at indgå noget gruppearbejde eller nogle workshops, 

hvor deltagerne kommer ud i nogle mindre grupper og arbejder med nogle emner, som interesserer dem. 

Dette for at sikre, at alle får noget interessant og brugbart med hjem. Dog vil der også være nogle emner, 

som skal præsenteres i plenum. 

Der er allerede en række forskellige temaer, som skal eller kan være en del af programmet: 

 ATK MX (ny bog præsenteres – introduktion til pilot-ATK-forløb i 2017) 

 Klublederuddannelsen, en teaser som måske kan få et par stykker mere med 

 EMC 

 Miljø 

 Sikkerhed 

 Frivillighed 

 Klubtrænere 



 
 

 Banesyn 

SK overvejer, hvordan programmet skal udformes og om der evt. er andre temaer, som skal med, indtil 

næste møde. 

 

8. Næste møde 

20. juni, Fjelsted Skov Kro, kl. 18:00 

MX Uddannelsesmøde (SK, Niels Frode Sølvsteen og Martin Skov Jensen). 

 

4. juli, Skype, kl. 17:00-18:30  

SK-møde med fokus på Visionsoplægget. 


