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Referat af SK MX møde 4-18 samt SK/SU-møde 
Onsdag d. 21. marts 2018, Fjelsted Skov Kro 

 

 

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

Ikke til stede: Lasse Oxbøll. 

 

Evaluering af Repræsentantskabsmødet 

SK evaluerede kort på det netop overståede Repræsentantskabsmøde, som overordnet set forløb godt. Der 

var ikke så mange kommentarer fra klubbernes side til SK’s strategi for de kommende tre år, men på de 

kommende klubmøder i maj måned vil der være god mulighed for at drøfte denne nærmere med klubberne, 

herunder rekruttering og fastholdelse, som er to af de primære overskrifter i SK’s arbejde og strategi. 

 

Klubmøder 

SK har planlagt seks klubmøder i maj måned. Formålet med klubmøderne er at få en tættere dialog mellem 

SK og klubbestyrelserne og få lejlighed til at komme mere i dybden med emner som rekruttering, 

fastholdelse, sikkerhed – for at sikre en fælles forståelse af, hvordan vi skal styrke og udvikle sporten i de 

kommende år. 

Klubmøderne afholdes som følger: 

• Mandag d. 7/5 - Vesterbæk  

• Tirsdag d. 8/5 - Lunderbjerg  

• Mandag d. 14/5 - Herning  

• Torsdag d. 17/5 - FAM  

• Tirsdag d. 22/5 - Slagelse  

• Torsdag d. 24/5 - Broby  

Ovenstående datoer sendes ud til klubberne inden påske. Dagsorden og information om tilmelding følger i 

april. 

 

Reglementsændringer 

Det har været nødvendigt at foretage en enkelt tilføjelse og tre mindre rettelser til MX-reglementet 2018. 

Disse er som følger: 

 

§ 4.2.1 Maskinklasser 

Tilføjes: El-maxicross indplaceres i MX2-klassen. 

 

§ 9.7 DM Old Boys 30+ / 50+samt DMU Cup OB C 

Deltagere DM 30+: Enhver kører, som er i besiddelse af gyldigt DMU kørerlicens klassetrin A eller B. 

 

§ 17.2.2 Quad Racer 

Skærme: En Quad Racer kan være monteret med forskærme, men skal dog være monteret med bagskærme. 
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§ 17.3.6 Quad Old Boys 30+ 

Motorstørrelse: Max. 550 cc + 3 % 2 & 4-takt (1 eller 2 cylinder) 

 

Reglementsændringerne er godkendt af DMU’s Juraudvalg og offentliggjort på dmusport.dk pr. 28.03.2018, 

hvilket vil sige at de har virkning fra d. 11. april 2018. 

 

SK-prioriteringer 2018 

Med udgangspunkt i årshjulet gennemgik SK de møder og aktiviteter, der er planlagt for de kommende 

måneder. På næste SK-møde i april skal SK beskæftige sig nærmere med hvilke opgaver, SK skal prioritere at 

arbejde med i løbet af året, blandt andet med udgangspunkt i handlingspunkterne MX Vision 2020. 

 

Forberedelse af SK/SU-møde 

SK gennemgik kort dagsordenen for SK/SU-mødet, som fandt sted i forlængelse af SK-mødet samme aften. 

 

Næste møde 

Næste SK-møde afholdes tirsdag d. 10. april. 

 

 

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

Peter Guldberg Johansen (SU MX), Lars Christoffersen (SU MX), Simon Wulff (SU MX), Flemming Kurdahl (SU 

Quad), Svend Høgfeldt (SU Quad), Martin Fogdal (SU Quad), Kurt Vad (SU Classic), Jens Bakmand Skovsen (SU 

Classic), Martin Wigh Knudsen (SU Event), Mikkel Wendelboe (SU Event), Lea Kahlke Hansen. 

 

Velkomst og orientering fra SK 

Asger bød velkommen til de fremmødte SU-medlemmer. SK er glade for, at så mange havde mulighed for at 

deltage i dette møde, hvor alle udvalgsmedlemmerne og ikke kun formændene er inviterede. 

 

Asger indledte med at orientere om de ændringer, der er kommet fra FIM vedrørende støjgrænseværdierne 

for quad og sidevogn. SU-repræsentanterne fra quad og sidevogn skal sørge for at videreformidle denne 

information til kørere og klubber. Lea kan hjælpe med et skriv der kan rundsendes, ligesom informationen vil 

blive lagt på dmusport.dk under Quad og Sidevogn.  

 

Asger gennemgik udvikling i antallet af licenser for de seneste år. Licenstallet er faldende, og den udvikling 

skal vi have vendt. Totalt set har vi sat os for at vækste 5 % om året frem mod 2021. Det vil sige, at en klub 

med 100 medlemmer skal have vækste med yderligere 5 medlemmer om året. Denne udvikling er nødvendig 

for, at vi kan udvikle sporten og bibeholde den organisation og service til klubberne, som vi har i dag.  

I løbet af foråret vil SK have noget mere uddybende statistik på licenstallet i forhold til aldersgrupper og 

fordeling på klubber. 
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Asger orienterede desuden udvalgene om de reglementsændringer, som SK har foretaget med virkning pr. 

11. april 2018. 

 

Arbejdet i udvalgene  

I februar måned gennemførte SK en spørgeskemaundersøgelse blandt SU-medlemmerne med det formål at 

evaluere på udvalgsarbejdet i 2017. I spørgeskemaet blev der blandt andet spurgt ind til arbejdsdelingen 

mellem SK og SU, samarbejdet og kommunikationen internt i SU og medlemmernes oplevelse af feedback på 

deres arbejde i udvalgene. 

Asger gennemgik kort tendenserne i spørgeskemabesvarelserne. Generelt oplever de fleste et godt 

samarbejde med SK og ligeledes internt i deres SU. Dog kunne kommunikation og feedback på 

arbejdsopgaver godt blive bedre, hvilket er noget som Sportsudvalgene skal være opmærksomme på og 

arbejde på at forbedre, så alle fortsat har lyst til at yde en indsats i deres SU og ikke mister motivationen. 

Kurt Vad spurgte til, om man vil gennemføre en lignende undersøgelse igen næste år for at sammenholde 

resultaterne, hvilket SK gerne støtter op om.  

 

SU-prioriteringer 2018 

Sæsonen 2018 er gået i gang, og udvalgene har hver især fokus på nogle bestemte opgaver. 

 

I SU MX har man blandt andet brugt vinteren på løbskalenderen og på at udarbejde tidsplaner for de 

forskellige løbsafviklinger til hjælp for klubberne. Pt. er der fokus på nogle af de nye tiltag, herunder DMU C 

Cuppen med tilhørende ATK-træning og udvidelsen af Kids Cuppen. 

Det er vigtigt at vi sikrer, at alle har forstået flagreglerne – ikke kun betydningen af de to gule flag, men også 

af de andre flag. Lea vil sørge for at rundsende den nyligt udarbejdede flagillustration til SU’erne samt at 

sikre, at alle ledende officials har modtaget illustrationen. Det blev foreslået at lave en video som en hjælp 

til at illustrere flagenes betydning. Simon nævnte, at han står til rådighed for banesynsfolkene, hvis de skal 

bruge hjælp til placering af flagzonerne. Simon vil selv sørge for at minde banesynsfolkene om dette tilbud. 

 

Quad har fokus på antallet af kørere, herunder deltagere til løb. Udvalget vil gøre en indsats for at kontakte 

nuværende og tidligere kørere og spørge til, om de planlægger at skulle ud at køre eller hvorfor de evt. er 

stoppet i sporten. Lea vil være behjælpelig med en liste over løbs- og træningslicenser for de sidste par år. 

Derudover arbejder quad sammen med sidevogn, som har lignede udfordringer i forhold til antallet af kørere. 

 

Kurt Vad spurgte til, hvordan de andre udvalg håndterer dokumentationen af dispensationer. Når der sker 

en udskiftning af medlemmer i sportsudvalgene er det en fordel, at arbejdsgange og beslutninger er 

dokumenterede, hvorfor det også blev foreslået at lave en dropbox til at opbevare og holde overblikket over 

blandt andet dispensationer. 

 

Asger orienterede udvalgene om de kommende klubmøder i maj måned samt om formålet med dem. 

Sportsudvalgsmedlemmerne er meget velkomne til også at deltage på klubmøderne. Datoerne vil blive meldt 

ud til klubberne og sportsudvalgene inden Påske. 
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Et andet arrangement som har fokus i løbet af foråret er DMU Race Day, som afholdes lørdag d. 21. april. Pt. 

er 18 MX-klubber tilmeldt. SK havde gerne set flere klubber tage del i Race Day, men anerkender også at 

mange klubber holder Åbent Hus på andre tidspunkter og har andre tiltag for at synliggøre sporten og 

tiltrække medlemmer. Det er vigtigt, at alle klubber støtter op om dette arbejde. 

 

Det blev drøftet på tværs af udvalgene og SK, hvordan man kan gøre sporten mere attraktiv for de 

medlemmer vi har, samt for potentielt nye medlemmer. Herunder blev der talt om organiseringen af løb og 

af sporten generelt, om at få mere leg og hygge ind i sporten, om flere pokalløb og mindre turneringer, om 

at have spændende tilbud til vores C-kørere samt om forholdet til DMCU, herunder som eksempel det fælles 

klubmesterskab, som Randers Motor Sport som et forsøg afvikler sammen med tre DMCU-klubber her i 2018. 

 

Næste møde  

Sidste år afholdt SK møde med SU-formændene inden sommerferien og efter sommerferien. SK og 

udvalgsformændene var enige om, at det ikke er nødvendigt at holde sådan et møde inden sommerferien. I 

stedet opfordres udvalgene til at mødes, og så mødes SK med udvalgsformændene som vanligt efter 

sommerferien.  

 
 
 

Referent: LKH 22.03.2018 


