
   

Side 1 af 3 

 

Referat fra SK Møde. 
 
Møde:  MX 10-12 

Mødedato: 08.12.2012, Hejse Kro 
Til stede:   Asger Pedersen, Poul Hjorth, Lene Skovsgaard og Kasper Darfelt  

  
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  13.12.2012 

___________________________________________________________________ 
 
 

   

   

   

1. Velkomst 

Asger bød kort velkommen, da alle var kommet vel igennem snemasserne. 

 

 

 

2. Evaluering af Klublederseminar, herunder punkter til opfølgning. 

Næste år skal materiale til klubberne udsendes mindst 1 uge inden seminaret. 

Klubberne ønsker mere tid til den rene MX-del af seminaret. 

Klubberne ønsker at DMU-regler (f.eks. nakkekraver) gælder på DMU-baner. Dvs. 

at reglerne også skal gælde for gæster, primært DMCU. 

 

 

 

3. Teknisk Kontrol 2013, herunder kurser, og hvordan føres Reglements-

tilpasninger og Sikkerhedsudvalgsbeslutninger ud i hverdagen. 

Der afholdes 3 TK kurser i 2013 – 2 i Jylland og 1 på Sjælland. 

Administrationen undersøger om der kan laves en plakat som klubberne kan 

opsætte i klubhuset med TK-regler, flagregler, personlig udstyr, etc. 

Kørere skal ikke have lov at starte såfremt TK ikke er klaret. Manglerne skal 

udbedres inden start kan tillades. 

CE-godkendelser af sikkerhedsudstyr træder i kraft fra 1. januar 2014. 

 

 

 

4. Tilmeldingstidspunkt til løb, herunder fortrykte tillægsregler. 

SK har vedtaget følgende tilmeldingsfrister for 2013:  

1. frist – 5 dage før løbet, 200 kr. On - line 

2. frist – dagen før løbet kl. 18.00, 400 kr. On - line. 

Efteranmeldelse på dagen – 500 kr. 

SK lægger vægt på at bruge On -line tilmelding så længe som muligt, frem for at 

det er klubbernes administration der skal sidde og klare det 

Administrationen vil i samarbejde med Kim Hilkjær kigge på muligheden for at 

udarbejde standard tillægsregler, som klubberne kan benytte via DMU´s intranet. 

    

 

 

5. Internet på baner, samt TT - uddannelse og kurser. 

Det vil fremover være et krav med internet på banen for afholdelse af DM-løb. 

Hver klub skal have 2 tidtagere. Der kan dog aftales mellem klubberne om 

”deling” af en tidtager. Dette søges opfyldt til sæson 2014 

 

  

 

6. Prioriteringsområder for MX i 2013. 

SK vil arbejde på følgende områder: 

Mere fokus/kant på dommerne 

Organisation – Bedre struktur I SK/SU samarbejde – Udvalg under HB 

Fastholdelse af licenshavere og en positiv udvikling i antallet af licenser. 

Teknisk kontrol skal løftes. 
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Klubmøder. Det er målet at alle klubber deltager i et klubmøde. 

 

 

7. Budgetkontrol 2012, og MX – debitorliste. 

Gennemgået og er pt. tilfredsstillende. 

Antallet af klubber på debitorlisten er i et begrænset omfang.  

   

 

 

8. Budget 2013 (foreløbig). 

Budgettet viser et lille plus. 

Det bliver en udfordring at leve op til næste års budget. SK vil arbejde hårdt for 

at holde budgettet. 

Der skal kigges på telefonomkostningerne. 

DM-A har i 2013 fået selvstændigt budget. 

 

 

 

9.  Dommerseminar 26. januar 2013. 

Emner til dommerseminaret: 

Kategorisering af dommerne. 

Hvad mener den enkelte dommer selv han/hendes niveau er og hvilke opgaver 

kan dommeren håndtere? 

Hvad forventer SK af dommerne? 

Hvordan føler dommerne selv at sæsonen 2012 er forløbet? 

Kan dommerrapporterne blive mere fyldestgørende? 

Oplæg til instruktion af officials. 

Der er formøde d. 11. januar 2013. 

 

 

 

10. Banegodkendelser 2013, herunder personer, og kurser. 

I samarbejde med SU Mini/Maxi skal det klargøres om der er emner som nye 

banesynere. 

Banesyn kan fremover med fordel foretages i forbindelse med træning eller løb. 

Der er kursus i marts. SK ønsker at dette kursus fremrykkes. 

 

 

 

11. Reglementsgodkendelse for 2013 

SK har godkendt adskillige ændringer til reglementer for 2013. 

Samtidig har DMU besluttet at alle reglementer skal følge den samme opbygning, 

hvilket for Motocross del betyder at alle punkter i reglementer får nye numre. Det 

nye format betyder at det ikke som normalt i referatet vil fremgå specifikt hvilke 

punkter der er ændret, da punkterne også har ændret nummer og ingen derfor 

kan slå det op alligevel. 

Alle ændringer vil selvfølgelig fremgå af det nye reglement som forventes 

offentliggjort i januar.  

 

Derudover har SK på opfordring fra klubberne besluttet at suspendere 

landsdelsmesterskaberne i 2013. SK vil efter sæsonen evaluere på beslutningen. 

 

Poul arbejder på et oplæg til ny metode for at afgøre oprykning. Kort fortalt vil 

det fremover være resultatet af kørerens 6 bedste heats der tæller i forbindelse 

med oprykning og ikke alle heats som nu. Poul vender oplægget med SU 

Mini/Maxi. 

 

 

 

 

12. Status på Løbs ansøgninger og planlægning for 2013.  
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SK har kigget på det foreløbige oplæg - der kan dog forekomme justeringer. En 

90 % færdig løbs kalender ventes offentliggjort snarest.  

 

 

13.  Udarbejdelse af Demografisk oversigt, f.eks. antal licenser, 

sammensætning o.s.v. 

Kasper vil i 2013 og inden rep.mødet udarbejde oversigter over licenser. Det 

kunne være: 

Licenstype/klub 

Licenstype/klasse/klub 

Licens/alder/klub 

 

 

 

14. Årets klub, årets bane, hvem kan indstille? Og hvem godkender? 

Alle kan indstille! Indstillingen bør fremkomme sammen med en motivation. 

SK godkender/udvælger! 

 

 

 

15. Års hjul 2013, herunder næste møde 

SK arbejder løbende på årshjulet. 

HB tager deres op på næste møde. 

Næste SK møde er 15. januar 2013 kl. 17.00. 

Næste SK/SU møde er 31. januar 2013 kl. 18.00 på Fjelsted Skov Kro. 

 

 

16. Nyhedsbrev 

SK foreslår disse emner til næste nyhedsbrev: 

TK Kursus 

Regler – sikkerhed, flag. 

Internet i klubberne.  

Tidstagerkurser. 

Sikkerhedsudstyr. 

Dommerseminar. 

Løbskalender 2013. 

 

 

17. Eventuelt 

SK forventer at deltage i Dansk Motorsport Award d. 6. februar 2013 fuldtalligt. 

 

 


