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Referat af SK MX møde 12-17 
 

Tirsdag d. 19. september 2017, Skype 

Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sager i DMU’s Disciplinærnævn og Ordensnævn 
SK gennemgik kort de MX-sager, der for nylig er faldet afgørelse i, i hhv. Disciplinærnævnet og Ordensnævnet. 
 

Klublederseminar 

På baggrund af tidligere drøftelser havde Lea udarbejdet et nyt oplæg til program for klublederseminaret. SK 
gennemgik programmet og foretog enkelte småjusteringer. Programmet er stadig foreløbigt, men der 
arbejdes videre med det henover de næste par uger, indtil det udsendes til klubber sammen med øvrigt 
materiale i begyndelsen af oktober.   
 

Sikkerhedsskilte  

SK har i forbindelse med udarbejdelsen af sikkerhedsskiltene modtaget en henvendelse fra en klub vedr. 

alderskrav til flagofficials. SK vil se på, hvad FIM’s regler foreskriver, og overveje om det giver anledning til en 

ændring i MX-reglementet. Teksten på sikkerhedsskiltene skal henvise til det gældende MX-reglement. 

 

Kommende klubmøder 

Torsdag d. 21. og mandag d. 25. september afholder SK klubmøder med nogle af MX-klubberne. SK drøftede 

dagsordenen for de to møder. Asger og Lea er i gang med at forberede det materiale, der skal bruges på 

møderne. Lea sørger for at aftale det praktiske mht. deltagere, forplejning m.v. 

 

Kontrol af overholdelse af regler for træning 
Lasse er ved at lægge sidste hånd på en blanket, som SK’s banesynsfolk kan bruge til i forbindelse med besøg 
i klubberne at anføre, hvorvidt reglerne for træning, herunder bemanding af flagposter, overholdes på 
klubbernes træningsaftener. Lasse fremsender et udkast til SK. Emnet vil også blive taget op på 
klublederseminaret. 
 

Løbsdeltagelse i Old Boys 

De seneste år er der sket en nedgang i løbsdeltagelsen i Old Boys-klasserne. Sammensætningen af løbsdage 

og opdelingen af klasser i OB er derfor et emne, som både SK og Sportsudvalg MX beskæftiger sig med. I SU 

MX arbejdes der på et oplæg til, hvordan klasseopdeling og løbssammensætning skal se ud i 2018. SU vil 

snarest fremsende oplæg til SK. 

 
MX-repræsentant i Miljøudvalget 
Ved flere møder i DMU’s Miljøudvalg har Asger deltaget som repræsentant for MX. Martin har tilbudt at 
overtage den plads, så der hermed vil være et SK-medlem i dette udvalg, ligesom Lasse også sidder i 
Sikkerhedsudvalget. SK bakkede op om dette og valgte Martin som sin repræsentant i Miljøudvalget. 
Baggrunden herfor er, at vores nuværende MX-repræsentant Jesper Rasmussen ønsker at stoppe. SK takker 
Jesper for hans indsats i udvalget. 
 
Næste møde 
Næste SK-møde afholdes d. tirsdag d. 3. oktober over Skype. 

_______________________________________________________________________________________ 

Referent: LKH. 


