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Referat af SK MX møde 9-18 
 
Kolding, 16. august 2018 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen, Jesper Jensen (praktikant). 
 
 
Klubkonference 2018  
Årets Klubkonference afholdes i Horsens d. 2.-3. november. Planlægningen af programmet til den MX-
specifikke del af Klubkonferencen er i gang, og SK gennemgik de temaer, som vil være på dagsordenen.  
DMU udsender invitation til Klubkonferencen inden for et par uger. Programmet for MX-delen sendes til MX-
klubberne i september måned. 

 
Reglement 
SK drøftede nogle enkelte ting i forhold til reglementet, som man er blevet opmærksomme på siden sidste 
møde. Der er udarbejdet en liste over punkter i reglementet, som skal kigges nærmere på og eventuelt 
ændres, og denne er rundsendt til Sportsudvalgene. 
I uge 34 mødes Asger, Lea og Kenneth Frandsen fra SU MX for at få formuleret nogle konkrete tekstforslag til 
reglementsændringer. Disse rundsendes til udvalgene, ligeledes i uge 34, så alle kan være velforberedte på 
SK/SU-mødet d. 4. september, hvor reglementsændringer er et af dagsordenens vigtigste punkter. 
 
Banehåndbog 
SK drøftede udarbejdelsen af en kommende banehåndbog og valget af format for denne. SK har indhentet 
inspiration fra SVEMO og KNMV, og disses materialer blev gennemgået. Der blev talt om tidshorisonten for 
projektet samt involvering af personer, klubber og udvalg under DMU. SK arbejder videre med projektet. 
 
Puljebevilling vedr. udsatte unge 
DMU har indsendt en ansøgning til DIF’s initiativpulje og er blevet bevilget midler til et pilotprojekt omkring 
inddragelse af udsatte børn og unge med interesse for motorsport i foreninger under DMU. Projektet er 
endnu i planlægningsfasen, og det næste skridt er udformningen af en projekt- og tidsplan for projektet i 
samarbejde med FU. 
 
Samarbejdsaftale med Ungdomsringen 
I uge 34 har DMU møde med Ungdomsringen. SK MX ser gerne en gentegning af samarbejdsaftalen mellem 
DMU og Ungdomsringen for 2019. 
DMU er desuden blevet inviteret til Ungdomsringens Motorsportskonference i november og forventer at 
deltage i arrangementet. 
 
Stævneleder- og dommerkursus 2018 
Der afholdes MX stævneleder- og dommerkursus søndag d. 11. november 2018 i Kolding. Ligesom i 2017 
afvikles dommer- og stævnelederkurset på den måde, at der først vil være en fælles undervisningsdel for 
både stævneleder- og dommerkursister, hvorefter programmet for stævnelederne slutter, og dommerne 
fortsætter med nogle timers yderligere undervisning. Tilmelding foretages af klubben via DMU’s 
Kursusportal. Nærmere information vil blive udsendt til klubberne i uge 34. 
 
Regler for tilmelding til løb  
Emnet blev drøftet i SK og vil blive taget op på Klubkonferencen.  
 
 



 
 

2 
 

Aftale med prøvmotocross.dk 
I foråret indgik SK MX en aftale med Rasmus Kjeldsen fra prøvmotocross.dk om, at klubberne kan booke 
Rasmus til at komme ud og stå for prøvekørsel. Rasmus medbringer minimum 3 crossmaskiner, hjelme i 
forskellige størrelser og folk til at stå for prøvekørslen. Prisen er 3000 kr. for 3 timers prøvekørsel.  
Der vil i uge 34 blive sendt en mail rundt til alle klubber med en reminder om endelig at benytte sig af denne 
fordelagtige aftale. Rasmus kan kontaktes direkte på tlf. eller mail, jf. tidligere udsendt information. 
 
Overholdelse af regler for træning 
Der kommer stadig henvendelser til SK og kontoret vedrørende manglende flagposter i forbindelse med 
træning ude i klubberne. SK vil fortsat foretage kontrolbesøg, og derudover tage emnet op på 
Klubkonferencen, for sammen med klubberne at forsøge at findes en fælles løsning på problemet. 
 
Race Day 2019 
Datoen for Race Day 2019 skal koordineres med de andre grene under DMU. Lørdag d. 27. april er blevet 
foreslået, hvilket SK MX bakker op om.  
 
Skypemøde med FU 
Forretningsudvalget har bedt om et møde med SK MX for at følge op på arbejdet med de strategiske spor. 
Asger og Lea vil fremsende nogle forslag til mødedatoer.  
 
Næste møde 
Der afholdes SK/SU-møde tirsdag d. 4. september, hvor der primært vil blive diskuteret reglements-
ændringer, løbskalender og klassesammensætning for 2019. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Referent: LKH. 


