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Referat af SK MX møde 11-17 samt SK/SU-møde 
Tirsdag d. 12. september 2017, Fjelsted Skov Kro 

 

 

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

 

Klublederseminar 

Siden seneste SK-møde har Lea været i kontakt med mulige oplægsholdere og lavet et udkast til program for 

MX-delen af klublederseminaret. SK gennemgik programmet og kom med kommentarer og rettelser. Lea 

laver et nyt udkast, som vil blive drøftet på det kommende SK-møde over Skype.  

 
Sikkerhedsskilte  
Teksten på de sikkerhedsskilte, der vil blive produceret til alle klubber, skal godkendes i løbet af efteråret. SK 
gennemgik teksten og tilpassede den ifht. de nye regler for gult flag, som er trådt i kraft i 2017. Lasse 
opdaterer oplægget ifht. SK’s kommentarer og rundsender det nye oplæg, som vil være et punkt på 
dagsordenen til næste SK-møde. 
 
Flagofficials 
Vores flagofficials har en afgørende betydning ved både træning og løb, og derfor er det vigtigt, at vi sørger 
for, at de er ordentligt klædt på. Grundig instruktion af flagofficials er klubbernes opgave, men SK vil gerne 
hjælpe klubberne med guides eller anden støtte til instruktionen/uddannelsen af flagofficials. Uddannelse af 
vores officials er et punkt, som SK er opmærksom på og arbejder med løbende. 
 
Nordisk Mesterskab 2018 
Som det også fremgik af referat 10-17 er et i 2018 Danmarks tur til at afholde Nordisk Mesterskab. SK er i 
øjeblikket ved at samle materiale fra SVEMO og arbejder videre med planlægningen. 
 
Næste møde 
Næste SK-møde afholdes tirsdag d. 19. september over Skype. 
 
 

 

SK/SU-møde 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Morten Juel Rasmussen (SU MX), Kenneth 

Frandsen (SU MX), Flemming Kurdahl (SU Quad), Martin Wigh Knudsen (SU Event), Lea Kahlke Hansen. 

Ikke til stede: Kurt Vad (SU Classic). 

 

Velkommen 

Asger bød velkommen til mødet, som af hensyn til den nye formand i SU Quad, Flemming Kurdahl, blev 

indledt med en præsentationsrunde. 

 

Orientering fra SK 

Asger gav en kort status på sporten, herunder blev de nyeste tal for licensudviklingen gennemgået. Tallene  

viser et fald i både trænings- og konkurrencelicenser – en udvikling, som vi skal have vendt, og som er en del  
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af baggrunden for aftenens møde om bl.a. løbskalender, løbssammensætning og reglement. 

 

Status fra udvalgene og planer for 2018 

 

SU MX v. Morten  

Overordnet set er sæsonen gået godt, dog er der selvfølgelig nogle ting, der kunne være bedre. Her i 

slutningen af sæsonen kan vi se, at antallet af deltagere til vores løb er faldende – det kan ses både på de 

løb, som er blevet kørt her efter sommerferien, men også på det aktuelle antal tilmeldinger til de kommende 

løb i nærmeste fremtid. 

En anden udfordring er, at vi desværre oplever nogle problemer med overholdelse af flagreglerne og med 

vores reglement generelt, hvilket vi er nødt til at sætte ind over for. Vores flagposter og officials skal være 

dygtigere, og vores kørere skal også ”opdrages” til i højere grad at respektere flagreglerne og officials’ 

instrukser.  

DM Micro og Kids Cup er forløbet rigtig godt i år. Kids Cup-konceptet med ATK-træning er populært og har 

fået positive tilbagemeldinger fra kørere og forældre, og Kenneth arbejder pt. med at videreudvikle på Kids 

Cuppen til 2018. Det kan overvejes, om konceptet bag Kids Cuppen også i fremtiden kunne bruges i minicross. 

Udvalget er stadig ved at drøfte, hvordan maxi og mini skal forløbe i 2018. DMU Cuppen for C-kørere skal 

promoveres henover vinteren, så alle ved, hvad den går ud på og hvem den henvender sig til. 

Sæsonen har budt på nogle helt fantastiske resultater, som vi er meget stolte af: Thomas Kjær Olsen – 3. 

plads ved VM MX2. Mads Fredsøe – 1. plads ved EM 65cc og 2. plads ved Junior VM 65cc (Cup). Sara Andersen 

– Europamester i damernes EM-serie. Mikkel Haarup – 2. plads ved Junior VM 125cc og 2. plads ved EM for 

125cc. Magnus Smidt – 6. plads ved Junior VM 85cc. Mikkel Haarup (125), Magnus Smidt (85) og Mads 

Fredsøe (65) – Guld ved Junior VM. Magnus Smidt (85), Rasmus Pedersen (85), Mikkel Haarup (125) og 

Bastian Bøgh Damm (MX2) – 2. plads ved European Nations. Sara Andersen og Julie Dalgaard – 4. plads ved 

Hold EM. Om få uger venter Hold VM, hvor vi stiller med et meget stærkt hold, hvorfor vi også håber på et 

godt resultat derfra. 

Vi kunne med fordel have endnu flere nyheder på vores hjemmeside og facebook for at gøre opmærksom på 

sporten og på de resultater, vores kørere opnår. 

 

SU Quad v. Flemming  

2017 har budt på et nyligt formandsskifte i SU Quad med Flemming Kurdahl som formand siden udgangen af 

august måned. 

Der er altså kommet nye kræfter ind i udvalget, og fokus skal nu være på de to store udfordringer: at sporten 

er presset på antal kørere og løbstilmeldinger, og at det er svært at få løb, dels pga. det lave antal kørere og 

dels pga. at det ikke er alle klubber, der har åbent for quad. 

SU er opmærksom på, at det er vigtigt for quad at have sidevognene som samarbejdspartner ifht. 

løbsafvikling. Man overvejer også muligheden for at køre løb sammen med nogle C-kørere for at få fyldt op 

bag bommen. 

I 2017 havde man planlagt 7 DM-afdelinger. I 2018 vil man i stedet have 5 DM-afdelinger (gerne sammen 

med sidevognene), og så prøve at arrangere et par træningsweekender med fokus på det sociale og hyggen 

ved sporten. 

På klublederseminaret vil Flemming bruge et par minutter på at præsentere sig selv, så klubberne får ansigt 

på den nye SU-formand. 

 

SU Event v. Martin Wigh 
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DM-A-sæsonen er netop afsluttet, og det har været en rigtig god sæson, hvor vejret både har været med og 

til tider imod os.  

Livestreaming og samarbejdet med DR har været en succes, som ikke havde været mulig uden DIF. 

Livestreamingen har ikke kun haft stor betydning for DM-A, men har også haft positiv betydning i resten af 

sporten, bl.a. med opmærksomhed omkring Thomas Kjær Olsen og Sara Andersen. Derfor er det også af stor 

betydning, at vi får en ny aftale om livestreaming i 2018 – hvilket vi håber og tror på og arbejder henimod at 

finde midler/støtte til.  

DM-A har haft vokseværk, og man kan godt mærke, at det har tæret på kræfterne i denne sæson. Udvalget 

har fokus på i samarbejde med klubberne at forbedre ”det bagvedliggende” og arbejde på at styrke setuppet 

bag løbsafviklingen. 

Udvalget har tidligere overvejet, om man skulle udvide DM-A til 6 afdelinger, men med det lave deltagerantal 

i sæsonens sidste afdelinger er det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt. 

Ligeledes har man overvejet muligheden for at tage 85cc-kørerne med som supportklasse, hvilket dog ville 

give en meget stram tidsplan og af den grund måske ikke er realistisk. 

I løbet af efteråret fastlægges løbsdatoerne for DM-A i 2018. Som vi plejer tages der hensyn til ADAC, SM 

(SVEMO) og EM. 

Det blev drøftet i plenum, om man skulle overveje at åbne Junior 125cc-klassen op for udlændinge, så de kan 

køre med på lige fod med danske kørere i fx ADACs 125cc-klasse. 

 

SU Classic 

SU-formand Kurt Vad havde desværre ikke mulighed for at være til stede ved mødet, men informerede pr. 

mail om, at Danmark er blevet tildelt en afdeling af EM Classic, som afholdes i Svendborg d. 5. maj 2018. 

 

Oplæg til MX-reglementsændringer 2018 

De af SK foreslåede reglementsændringer, som forud for mødte var blevet rundsendt til SU-formændene, 

blev drøftet. Der udestår stadig tilpasninger og endelig formulering af ændringerne, hvilket SK og 

sportsudvalgene vil arbejde videre med henover efteråret. SU vil snarest få tilsendt en oversigt over de 

punkter, som SK forventer at SU arbejder videre med og vender tilbage med et oplæg til.  

I forbindelse med, at det gamle Intranet lukkes ned efter sæsonens afslutning og man overgår til at håndtere 

alt vedr. løbsansøgning, dommerrapporter m.m. i den nye løbskalender, skal reglementet også rettes til flere 

steder, hvilket også vil være en opgave henover de kommende måneder.  

 

Næste SK/SU-møde 

Aftales efter behov. 

 

 

 

Referent: LKH 13.09.2017. 

 

 


