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Referat fra MX SK-møde 

 

MX Møde:  08-12 

Mødedato:  10.09.2012, Fjelsted Skovkro 

Til stede:   Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Asger Pedersen (AP),  

   Lene Skovsgaard Feddersen (LSF), Poul Hjorth (PH) og 

    Martin Gunnar Thenning (MGT)  

Ikke til stede:   

Referent:  Martin Gunnar Thenning 

Dato:   24/9-2012 

___________________________________________________________________ 

 

  Ansv. 

   

   

1. Velkomst 

Præsentation af årshjul hvor sportssekretærens opgaver blev fremvist. Årshjulet 

viser hvilke store headlines, der ligger på hvilke tidspunkter af året for 

sportssekretæren. Derudover blev også arbejdsmatrixen fremlagt, hvilket mere 

detaljeret viser, hvilke konkrete, faste opgaver, der ligger for sportssekretæren 

igennem året. 

 

Kasper Darfelt laver MX-årshjul i forhold til SK-møder. Det skal gøre det 

overskueligt at se, hvornår de fastlagte opgaver på året ligger samt gøre det 

nemmere at give denne viden videre, når SK-medlemmerne udskiftes.   

 

Ny informations- og marketingsmedarbejder samt sportssekretær for BMX, Martin 

Gunnar Thenning, blev derudover præsenteret under velkomsten. 

  

 

 

2. Orientering fra Reglementsseminar 

Det er blevet besluttet, at reglementerne i alle DMU’s grene skal være ens. Det 

betyder samme opbygning, udseende og format. Arbejdet er igangsat.  

 

Det blev foreslået på SK-mødet, at de reglementsrettelser der evt. måtte være i 

løbet af året blev skrevet ind i det originale reglement, som ligger på 

hjemmesiden i stedet for, som det fungerer i dag, at vedhæfte links med 

reglementsændringer under originalreglementet. SK vil gå videre med forslaget.  

 

 

 

3. Holdudsendelse(r) 

Der er blevet sendt flere hold af sted i år, som er blevet hjulpet rent økonomisk. 

Status er, at det går godt med holdudsendelser.  

 

 

4. Dommerseminar 2013 

Dommerseminaret bliver afholdt den 27.01-2013 på Kryb-I-Ly Kro. Tovholder på 

seminaret er Mogens Voigt.  

 

 

5. Banesyn 2012 

På klublederseminaret den 2-3. november bliver der meldt ud, hvad der skal ske 

fremover i forhold til banesyn.  

 

Et emne der blev talt om på mødet, var, hvilke klubber der får tildelt 
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internationale løb.  

Det blev foreslået, at når løbene bliver offentliggjort skal klubberne informeres, 

så de kan komme i betragtning til de internationale løb.  

  

6. Klassesammensætning til løb i 2013 

Hvordan skal klassesammensætning se ud fremover?  

 

Det bør overvejes, om den klassesammensætning der eksisterer nu skal ændres 

til 2013 - og på hvilken måde. Et forslag var at sammenlægge Old Boys og Mini 

ved samme stævne. Det kunne give flere kørere til løbene, og tilgodese nogle af 

de ønsker der er fremkommet 

 

Derudover blev der på SK-mødet talt om at gøre mere brug af splitstarter i 

klasserne. Det er et forslag SK vil gå videre med.  

 

Ligeledes drøftedes det hvorledes man kunne få flere publikummer til stævnerne. 

Derfor blev det foreslået at foretage en spørgeskemaundersøgelse ved stævner, 

og høre hvad publikum gerne vil se og finder interessant ved Motocross.  

 

Derudover er Facebook også et medie, der kan tages i brug i forhold til at spørge 

involverede i sporten om deres syn på Motocross, og hvilken udvikling de gerne 

ser sporten tage.  

 

KD 

 

7. Frist for tilmelding til løb 2013 

Det blev foreslået på SK-mødet at ændre tidsperspektiverne på tilmeldinger til 

løb. Nedenstående tilmeldingsprocedurer blev foreslået: 

 

- Det skal koste 210 kr. at tilmelde sig et løb fem dage før start.  

- Hvis man tilmelder sig inden kl. 18.00 dagen før et løb, skal det koste 400 kr. 

(derudover blev det foreslået, at det kun bliver muligt at tilmelde sig på et 

bestemt tidspunkt i løbet på dagen). 

- Tilmelder man sig på selve løbsdagen, skal det koste 600 kr.  

Tidsfristerne for første tilmelding kan være anderledes for publikums løb. 

 

Baggrunden for disse priser ligger i, at det er vigtigt at få ændret kørernes 

mentalitet omkring tilmelding, således at det sker tidsnok til, at klubberne kan nå 

at lave et tilfredsstillende løbsprogram og sikre god afvikling 

 

 

 

8. Hvordan sikres positiv udvikling i MX - Licenser 

For første gang i mange år er medlemstallet i Motocross nedadgående, og det 

skal der fokuseres på, således at udviklingen vendes. 

 

Èt af forslagene på mødet var at fokusere på klubbernes micro-afdelinger. Der 

blev talt om, hvorvidt klubmaskiner giver nye medlemmer. Det skal undersøges.  

Et af forslagene var, at hvis man vil afholde DMA eller landsdelsmesterskab, så 

skal klubben også have en microafdeling ellers bliver det ikke muligt at afholde 

ovennævnte stævner. Dette skal være med til at rekruttere og fastholde flere 

unge kørere. 

Til at understøtte begrundelserne for nedgangen i antallet af licenser, vil der blive 

lavet en frafaldsanalyse 

 

Der blev yderligere talt om, hvorvidt det kan lade sig gøre at have separate 
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træningstider til laveffektmaskiner, så de selv kan køre selv på træningsbanen. 

 

9.  Klublederseminar 

Klublederseminaret afholdes den 2.3. november. Her skal det endelige reglement 

være færdigt. 

SK håber at klubberne deltager aktivt i klublederseminaret 

 

 

10. Løbskalender 2013 

Landstræner Mikkel Caprani er i gang med at evaluere talentgrupperne og 

kørerne i Motocross; hvad vil de i 2013, hvem skal der satses på osv.  

 

 

 

11. Evt. 

Der blev på mødet uddelt ros fra SK til Kasper Darfelt og Ole Blædel for deres 

store stykke arbejde.  

 

Til sidst på mødet blev der talt om, hvordan vi får skabt en glæde og motivation i 

Motocross. Et forslag var at lave en kort film til især de unge kørere med nogle af 

Motocross’ store og kendte kørere. Meningen er, at de her skal fortælle om det 

positive og glæden ved sporten, og på den måde fungerer som foregangsmænd 

og rollemodeller for de unge kørere – de unge skal have nogle at se op til.  

Forslaget skal der arbejdes videre på.  

 

 

 


