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Referat af SK MX møde 09-17 
 

Onsdag d. 23. august 2017, Kolding 

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

 

 

Skypemøde om DIF-indsatserne 

D. 24. august afholdes et Skypemøde mellem SK, Jørgen Bitsch og Jonas Nygaard vedrørende DIF-

målsætningerne og de projekter, der ar i den forbindelse arbejdes med i SK MX. Asger gennemgik kort 

formålet med og dagsordenen for dette møde. 

 

Reglementsændringer til 2018  
Der blev samlet op på de ønsker og forslag til reglementsændringer, som SK har noteret ned i løbet af året. 

Herunder også den henvendelse vedr. oprykningssystemet, som SK har modtaget fra tidtager i Hedeland, 

Michael Kristiansen. SK fortsætter drøftelsen af dette med SU MX.  

SK sender et oplæg vedr. reglementsændringer til sportsudvalgene inden udgangen af uge 34. 

Sportsudvalgene bedes arbejde videre med dette og sende input tilbage til SK inden d. 12. september, hvor 

der afholdes SK/SU-møde, og reglementsændringer vil være et punkt på dagsordenen. 

 

Klublederseminar 2018 
SK drøftede kort indholdet på årets klublederseminar. SK vil gå mere i dybden med planlægningen af 
klublederseminaret på næste SK-møde, hvorefter programmet og tilhørende materiale vil blive udsendt til 
klubberne. 
 
Sikkerhedsskilte  
Lasse gav en kort status på projektet med at få lavet sikkerhedsskilte til alle klubber. Inden for kort til vil DMU 
udsende information til klubberne om proceduren for produktion af skiltene. I løbet af efteråret vil DMU 
indsamle banetegninger fra klubberne, og de klubber, der ikke har en banetegning, vil kunne få produceret 
én billigt gennem DMU. I starten af det nye år vil alle klubber modtage deres sikkerhedsskilte. 
 
Opdatering af uddannelsesmateriale 
SK gennemgik kort uddannelsesmaterialet til TL-uddannelsen, som skal opdateres til den kommende 
kursussæson. Lea sørger for at opdatere materialet i samarbejde med Martin Skov og Niels Frode Sølvsteen. 
 
Fremvisning af elektroniske flagsystemer  
D. 29. august har SK arrangeret en demonstration af forskellige elektroniske systemer til ”flagning”. Pt. er 19 
MX-klubber tilmeldt arrangementet. SK aftalte det praktiske vedr. afviklingen af arrangementet. 
 
Brændstofkontrol 

SK vil gerne vide, hvordan der arbejdes med brændstofkontrol i DASU-regi; hvad arbejder de med, hvordan 

kontrollerer de og hvad kontrollerer de for. SK håber, at Jonas Nygaard vil undersøge dette nærmere og 

vende tilbage til SK. 

 

Håndtering af tear off på crossbriller 

Det er et stort problem, at mange kørere smider deres tear off fra brillerne rundet omkring på 

baneområderne. Plastikken ligger rundt omkring i jorden og i de grønne omgivelser, hvilket både er dårligt 
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for miljøet og giver publikum et dårligt indtryk af baneområdet. SK opfordrer kørerne til at tænke over, hvor 

de gør af deres tear off.   

 

Eventuelt 

Der er ikke ret mange tilmeldte til Hold DM i Hjørring d. 2.-3. september, særligt ikke i Old Boys. SK vil drøfte 

med SU MX om tilmeldingsfristen skal forlænges, så man måske kan få nogle flere kørere med. 

 

Næste møde 

Næste SK-møde afholdes onsdag d. 6. september i Kolding eller Fjelsted.  

 

Referent: LKH. 


