
 
 

Referat SK MX 01-17  
Tirsdag d. 14. februar 2017 (Skype) 

 

Deltagende: Asger Pedersen, Jesper G. Larsen, Lasse Oxbøll, Lea Kahlke Hansen (referent) 

 

1. AMcK udviklingsprojekt  

Amager Motocross Klub har fremsendt et oplæg indeholdende de første, indledende tanker om et 

udviklingsprojekt vedr. et fælles DMU-”Kom og prøv”-kit, som man overvejer at søge DMU om økonomisk 

støtte til. SK vender tilbage med foreløbige input og fortsætter drøftelsen med AMcK. 

 

2. DMU Race Day  

Lea orienterede SK om de tiltag, som kontoret arbejder på i forbindelse med DMU Race Day. Disse omfatter 

fysiske materialer til klubberne, skabeloner og vejledninger på DMU’s hjemmeside, hjemmesiden 

www.dmu-raceday.dk med kontaktinfo på deltagende klubber samt en samlet markedsføring fra kontorets 

side, som der pt. er ved at blive lagt en plan for. I forbindelse med markedsføringen nævnte Jesper, at 

facebooks værktøj ”location structure” vil kunne være meget nyttigt. Martin på kontoret er meget 

velkommen til at kontakte Jesper vedr. dette, hvilket Lea bringer videre. 

 

3. Flag/signallys  

DMU har modtaget en mail fra en person, som har baggrund i arbejdet/udvikling af IT/signal fra Forsvaret, 

og arbejder pt. på et projekt med signallys. På frivillig basis arbejder han med IT, netværk m.m. bl.a. inden 

for motocross. Asger har talt med vedkommende og fremsendt materiale vedr. det hollandske produkt 

Movit, som SVEMO pt. afprøver. Han har lovet at vende tilbage til Asger og fortsætte dialogen. 

 

4. Banesyn/flagzoner 2017 

Med baggrund i DMU’s øgede fokus på sikkerhed har SK besluttet at afprøve brugen af flagzoner. Der vil 

komme information om dette til klubberne på Repræsentantskabsmødet, hvor Lasse holder et oplæg, samt 

via mail og DMU’s medier. SK vil bl.a. lave en video, der forklarer reglerne omkring flagzoner, så alle kørere, 

klubber og officials forstår det. Denne video skal være klar til Repræsentantskabsmødet og i løbet af foråret 

deles på DMU’s forskellige medieplatforme. 

Asger vil bestille nogle røde kegler, som kan bruges til tydelig markering af flagzonerne. Disse vil 

banesynsfolkene få tilsendt, så de kan have dem med ud til klubberne i forbindelse med, at der foretages 

banesyn. 

 

5. Stillingsopslag – frivillig til resultatadministration 

Efter Jann Rünitz i efteråret valgte at trække sig fra opgaven med at administrere resultatlister og 

oprykningspoint, har DMU’s kontor og SK overvejet forskellige løsninger på, hvordan disse opgaver 

fremover skal håndteres. Målet er, at håndteringen vil kunne klares af et IT-system, frem for at skulle 

ordnes manuelt. Da vi pt. er tæt på sæsonstart, kan vi imidlertid ikke nå at indføre en IT-løsning inden 2017-

sæsonen, og vi har derfor brug for frivillig hjælp til manuelt at klare de opgaver, som Jann Rünitz tidligere 

har varetaget. Kontoret har udarbejdet et ”stillingsopslag” til eftersøgning af en sådan frivilligprofil. SK 

godkendte dette opslag, og Lea vil sørge for at få sendt opslaget ud i løbet af uge 7.  

Bestræbelserne på at løse opgaven fortsætter hen over 2017 og skal ligge klar til 2018. 

http://www.dmu-raceday.dk/


 
 
 

6. Ny underviser til vores TL-officialkurser 

Da en af de tidligere undervisere på MX TL-kurserne har trukket sig, mangler SK en underviser, som kan 

afvikle nogle TL-kurser i det nordjyske. Dommer Erling Christiansen fra Hadsund Motor Klub har påtaget sig 

opgaven. Lea sørger for at formidle kontakten mellem Erling og de klubber, som ønsker et kursus, samt for 

at sende det opdaterede TL-undervisningsmateriale til Erling.  

 

7. Piger i sporten - og de tiltag, vi er/skal i gang med i den forbindelse 

Siden der blev afholdt et møde med nogle af DMU’s kvinder og piger i motocrosssporten i december 2016, 

har SK arbejdet videre med pigernes input og ønsker. Blandt andet er der bred opbakning til en træningslejr 

for piger, som nu er planlagt til at finde sted i Holstebro lørdag og søndag i Påsken. SK arbejder sammen 

med talenttræner Emil Larsen på en trænerplan. Asger og Lea sørger for at sende information ud i løbet af 

uge 7. 

Et andet tiltag, som mange af de adspurgte har udtrykt opbakning til, er en C Cup for piger/kvinder. 

Niveauet ved DM er meget spredt, og en C Cup ville måske kunne få flere til at komme ud og køre løb. SK 

arbejder videre med denne idé.  

8. Visionen 

Visionen skal vi have med på repræsentantskabsmødet, hvor den formelt skal godkendes af klubberne. 

Arbejdet med visionen vil komme til at fylde rigtig meget i 2017. 

 

9. Repræsentantskabsmøde 

Forberedelsen af Repræsentantskabsmødet er i gang, og det vil også være et emne på SK’s møde inden 

SK/SU-mødet mandag d. 20. februar. Dagsordenen på Repræsentantskabsmødet læner sig op ad 

dagsordenerne fra de tidligere år, dog med tre ekstra punkter: Kristian Lang har et oplæg om transpondere, 

kontoret har et oplæg om EMC-programmet og Lasse har et oplæg om banesyn og flagzoner, evt. også om 

sikkerhedsskilte (Lasse koordinerer med Jørgen Bitsch, om det skal på DMU-mødet). Lea sørger for at sende 

dagsordenen til Jonas på kontoret. 

10. Årets Klub 

SK behandlede de indkomne indstillinger til Årets Klub.  

11. SK/SU-mødet på mandag 

Mandag d. 20. februar afholdes der SK/SU-møde på Fjelsted Skov Kro. SK mødes kl. 17 og planlægger det 

kommende Repræsentantskabsmøde. SU-formændene kommer kl. 18. Der er tidligere rundsendt 

dagsorden til SK/SU-mødet. 

12. Reglementsændringer 2017 

SK har før årsskiftet gennemgået, tilrettet og godkendt MX–reglementet for 2017. Hvor rettelser har fundet 

sted, er dette markeret med ”lodret streg” i venstre side af reglementet. Da der bl.a. er slettet indhold, som 

i forvejen fremgår af Alment Reglement og ændret §-betegnelser, opfordrer SK til at MX–udøvere og 

officials grundigt gennemlæser reglementet, for korrekt brug og forståelse. Det nyeste, gældende 

reglement kan til enhver tid findes på www.dmusport.dk.  

Referent: LKH. 

http://www.dmusport.dk/

