
 
 

Referat fra SK/SU MX-møde 06-16 på Fjelsted Skov Kro 
 

Møde: 06-16 

Mødedato: 22.08.2016 

Til stede: Asger Pedersen, Jesper G. Larsen, Lasse Oxbøll, Martin Wigh Knudsen (SU Event), Peter 

Kristoffersen (SU Quad), Morten Juel Rasmussen (SU MX), Kurt Vad (SU Classic), Lea Kahlke Hansen 

Referent: Lea Kahlke Hansen 

Dato: 24.08.2016 

 

Dagsorden:  

1. Velkomst 

2. Orientering fra SK 

3. Reglement 

4. Løbskalender 

5. Eventuelt 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Velkomst 

Asger bød velkommen til mødet. 

 

2. Orientering fra SK 

Asger orienterede om SK’s udkast til progarm for klublederseminaret 2016. Den MX-specifikke del af 

programmet vil bestå af oplæg fra SK om bl.a. Vision MX/Strategi 2020, oplæg fra DMU’s sekretariat om 

ATK-projektet i MX og den kommende klublederuddannelse samt emnebestemte workshops, som er 

møntet på at give deltagerne relevant viden og konkrete redskaber med hjem til klubberne. 

Det endelige program for klublederseminaret samt tilhørende materiale sendes ud til klubberne i 

september.  

 

3. Reglement 

Lea vil være tovholder på reglementsændringer for 2017, og SU’erne skal derfor fremsende deres 

respektive ændringer til Lea hurtigst muligt, så processen kan blive sat i gang. 

 

I MX blev en række reglementsændringer drøftet, herunder: 

 Krav om brug af brandsikkert tøj skal præciseres. Morten tjekker op på, hvad der står i FIM’s 

reglement. 

 Det tilføjes i reglementet, at kørere ved tilmelding til cupper og pokalløb forpligter sig til at tage en 

flagpost. Dog skal det kun være max. 4 flagposter der skal besættes, dvs. arrangøren skal stadig selv 

gøre en indsats for at finde langt de fleste officials til løbet.  

 Ved oprykning fra C-klasserne, drøftedes det hvorvidt kørerne selv kan vælge, om de vil rykke op 

med det samme eller blive i C året ud. Som udgangspunkt kører man C året ud, med mindre man 

selv søger SU om at rykke op med det samme og få et nyt kørernummer. Morten kommer med et 

udkast til formulering. 



 
 

 Det drøftedes hvorvidt vinderen af sidste års DM-A, MX 1 & 2 skulle kunne køre med nr. 1 på 

nummerpladen, således at publikum kunne se hvem der var sidste års vinder. SU – Event og SU – 

MX, vender tilbage.  

 

Classic har rettet en del i reglementet, da der fandtes en del dobbeltbeskrivelser, som der nu er blevet luget 

ud i. Afsnittene om Twin Schock og Evo præciseres, så der ikke kan være tvivl om, hvad der gælder. Afsnit, 

som i en kommende sæson ikke er relevante (fx en bestemt klasse, som ikke køres det pågældende år) kan 

lægges ind i reglementet som et link, så det ikke fylder så meget, men dog ikke slettes. 

 

Quad har en række mindre rettelser og præciseringer til reglementet, herunder krav til nummerplader og 

maskinbredde samt regler for de baner, som Micro og Mini kører på. Desuden skrives det ind, at 

udenlandske kørere skal køre i den højst rangerende klasse – en diskussion, som hidtil ofte er blevet taget 

på dagen. 

 

Asger opfordrede hver især til at byde ind med deres reglementsændringer snarest muligt og inden SK’s 

næste møde d. 13. september.  

 

Asger orienterede desuden om, at DMU har indgået aftale med en jurist om at gennemskrive Alment 

Reglement og MX-reglementet med henblik på at gøre begge mere overskuelige og letforståelige. 

 

4. Løbskalender 

Peter orienterede om, at SU Quad pt. er ved at lave aftaler med klubber om løb i 2017. Peter havde 

desuden lavet et oplæg til, hvordan quad i fremtiden kunne køre løb sammen med bl.a. DM-A. SK 

opfordrede Peter til at arbejde videre med sit oplæg og til at kordinere 2017-sæsonens Quadløb med de 

andre udvalg. I 2017 køres 3-4 afdelinger sammen med sidevogn, og der kunne evt. også køres sammen 

med nogle soloklasser. Dette arbejder SU’erne videre med.  

 

I MX skal JM/FM i 2017 samles til én dag, ligesom man gør med SM – evt. ved at slå nogle klasser sammen, 

hvis det bliver nødvendigt. 

 

Procedure for sammensætning af løbskalender: 

1. SU’erne skal finde et setup for klassesammensætning, inden SK’s næste møde d. 13/9. 

2. Der udsendes information til klubberne om ansøgning om løb ultimo september måned. 

3. Når den internationale kalender, ADAC og evt. den svenske kalender er klar, skriver Martin Wigh 

datoerne for DM-A ind og sender dette til Morten og Lea. 

4. Lea er tovholder for koordineringen, og kun Lea retter i kalenderen. SU’erne sender deres input til 

Lea. 

 

5. Eventuelt 

Peter Kristoffersen spurgte til, hvorfor SK har valgt at spare blomsterbuketterne væk. SK svarede, at 

medaljer, kranse og blomster tilsammen løb op i et meget højt beløb, og at man vil spare i omegnen af 

20.000 kr. ved ikke længere at skulle købe blomster. 



 
 
Peter spurgte også til, om det er muligt at ønske en bestemt dommer til alle quadløbene. SK svarede, at 

man selvfølgelig lytter til SU’s ønsker, dog med forbehold for, hvad der kan lade sig gøre og hvad der giver 

mening ifht. kørepenge m.m. 

  

Kurt spurgte til, om der findes et standardbeløb eller nogle guidelines ifht. leje af ambulanceservice, som 

ville kunne bruges, når man skal estimere budget for afholdelse af et løb. Det er dog ikke tilfældet.  

 

Referent: LKH 


