
 
 
 

SK MX 09-12 

SK møde mandag d. 08.10.12 kl. 18.00 

Slagelse Motocross – Klubhuset 
 

Til stede: Asger Pedersen, Poul Hjorth, Lene Skovsgaard, Niels Frode Sølvsteen, Jesper Rasmussen, 
Kim Hilkjær, Jann Rünitz, Peter Mastrup, Grane Steinaa, Anders Johansen og Kasper Darfelt. 
 

 
1. Hvordan er lydmålingerne forløbet i 2012 v/ Anders Johansen 

Ikke helt efter planen.  
Der har været problemer med apparaterne.  
Hvis udstyret ikke bliver bedre bliver det svært at få personer til at stå for det.  
Samme måler skal bruges til samme løbsserie.  
Der mødes en del modstand fra klubberne, som ikke kan stille grusareal og frivillige til 
rådighed. 
Fungerer udstyret ikke optimalt mister lydmålerne tilliden fra kørerne. 
Kan vi låne af Speedway? 
Der planlægges et møde blandt lydmålerne, så de kan lægge en plan for næste sæson. 
Forslag om at få uafhængigt firma til at stå for målingerne – finansieres over løbsafgifterne. 
Bringes op på klublederseminar. 
Lydmålerne er modstander af fælles lydmålerseminar med de andre grene under DMU.  

 
2. Løbsafviklings koordination i 2012 v/ Kim Hilkjær 

Det startede godt – vi var tidligt ude med løb.  
Enkelte løb er blevet rykket, men blev rettet i god tid. 
Der er opsamlet erfaringer med den nye løbskalender over sæsonen, så næste år bør det 
køre helt problemfrit.  
Der har været rigtig mange dommerbyt i specielt Jylland. Der køres rigtig mange km i 
Jylland.  
Der skal ryddes op i dommerne – dem der ikke er aktive skal slettes fra listen. 
Dommerrapporter kommer nogenlunde rettidigt og der bliver umiddelbart skrevet mere. 
Skadesanmeldelse bør ligge på intranet/dommerrapporten så den kan indtastes og 
vedhæftes med det samme. 
Dommerafregning og skadesanmeldelser skal vedhæftes dommerrapport. 
 

3. Klassesammensætning til løbs dagene i 2013 
DM - A: - SU foreslår at heatlængde ændres til 25 min. + 1 omgang og 20 min tidskval.   
Supportklasse til DM-A (B-MX1, B-MX2, B-125, Pige/Dame, A-85) på skift.   
De 5 første placeringer i DM - B Maxi, kan køre med i DM-A, dvs. 15 i alt.  
Et enkelt weekendstævne med deltagelse af Quad.   
Det skal diskuteres hvad man vil med DM-A stævnerne på længere sigt?       
                                            
DM- B: Der køres 4 stævner i hver klasse udover supportdagen, som også tæller i DM. 
 



Heat længde i 2013: 
DM - B Maxi er 20 min + 1 omgang. 
DM for Pige/Dame er 15 min + 1 omgang. 
DM for Old Boys er 15 min + 1 omgang. 
 

 
4. Løbskalender 2013 

Mini/Old Boys kører om lørdagen, B og Pige/Dame kører om søndagen gerne i samme 
landsdel. 
Landsdelsmesterskaber ændres til SM/FM og JM. De 3 bedste rykker op. 
Hold DM lægges tidligt i august. 
 
Anders laver et udkast hurtigst muligt. 

 
5. Reglement v/ Jann Rünitz 

Jane er ved at omskrive til nyt format, som alle grenes reglementer fremover skal bruge. 
Tilmeldingsfrister til løb skal vendes på klublederseminaret. Klubberne skal varsles inden 
seminaret, så de kan tænke over det inden. 
Fristen for ændringer er 1. nov. 
Microudvalget har flere forslag til ændringer. 
Forslag om en microtræningsleder licens der dækker alle opgaver. Det er en opgave for 
sikkerheds/uddannelsesudvalget. 
 
 

6. Nyt fra udvalgene 
Det skal være muligt at tilmelde et sidevognshold i løbskalenderen. Kasper har opgave, så 
det er klart til den nye sæson. 
Ingen wildcard til DM-A længere. 
Lille nedgang i Quad – flere begynderdage.  
Har slået nogle klasser sammen, hvilket betyder at der er plads til ekstra solo klasse på 
løbsdage. 
 

7. Status på banegodkendelser og kommende klassificering af klubberne (Kasper, Peter) 
Enkelte klubber mangler stadig at få foretaget banesyn, hvilket ikke er tilfredsstillende. 
Fremover får klubberne et brev pr. 1.6 hvis der ikke er foretaget banesyn. De har herefter 
en måned til at få foretaget banesyn/lavet en aftale med en af banesynerne. 
Henvender klubben sig ikke bliver banen lukket! 
Forslag om at der fra næste år skal være en kørerepræsentant fra klubben under 
banesynet.  
Der tages billeder af banen til næste år. 
Liste med klassificering udarbejdes inden klublederseminar af Kasper ud fra årets 
banesynsrapporter. Banesynerne skal godkende listen. 
 

8. Klublederseminar 2.-3. november 
Følgende skal være klar til præsentation: 
Reglementsændringer. 
Løbskalender. 
Banesyn – klassificering. 
Forslag til tilmeldingsfrister. 
DM-A introduktion (MWK). 
 
 
 



9. Oprykningspoint/system for klasseoprykning til 2014 
Man kan ikke gå fra C til A på en sæson. 
A-85 kan træne med Maxi uden dispensation, hvis det er muligt på dagen. 
 
 

10. Nyhedsbrev 
Martin Thenning har udarbejdet en skabelon og vil fremover stå for offentliggørelsen af 
nyhedsbreve, som vil blive udsendt på mail. 
SK bedes på hvert møde komme med 2-3 forslag til nyhedsbrevet. 
 

11. Eventuelt 
Ønske om at det bliver lettere at få registreret baneprøver i forretningssystemet. Kasper 
kigger på en løsning sammen med resten af administrationen. 
 
 
 

Ekstraordinært SK Møde 15. oktober 2012: 
 
Mødet havde det formål at træffe afgørelse i 2 sager vedrørende DM-A. 
 
SK traf afgørelse om inddragelse af licens til 1. marts 2013 for gentagne tilfælde af hensynsløs og 
farlig kørsel til en kører, der i sæsonen har deltaget i A-MX2. 
 
SK traf ligeledes afgørelse om en inddragelse af licens til 1. marts 2013 til en kører for at slå en 
medkører flere gange på banen. Denne kører har også kørt i A-MX2 denne sæson. 

 
 

Referent Kasper Darfelt 
 
 
 

 


