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Referat fra SK MX Møde 
 
Møde:  01-13 

Mødedato: 15.01.2012, LMO, Trigevej 20, 8320 Hinnerup 

Til stede:   Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Poul Hjorth, Jørgen Bitsch og Kasper Darfelt 
  

Referent:  Kasper Darfelt 

Dato:  21.01.2013 
___________________________________________________________________ 

 
 

   

   

   

1. Velkomst 

Asger bød kort velkommen til mødet, som også havde deltagelse af DMU formand 

Jørgen Bitsch. 

 

 

 

2. Afgørelse fra DIF – Mathias Jørgensen - behandling 

DIF har afvist anken fra DMU i sagen mod Mathias Jørgensen. 

SK og DMU tager sagen til efterretning og vil anmode DIF om et møde for at få 

en uddybende forklaring på afvisningen. 

Mødet skal også bruges til at klargøre om der er huller i reglementerne som bør 

udbedres. 

Samtidig skal kørernes retssikkerhed selvfølgelig også være i orden. 

Mathias er med DIF’s afgørelse clearet til at deltage i såvel løb og træning.  

SK ønsker Mathias held og lykke med den kommende sæson. 

 

 

 

3. Kasper Munk – ændring af strafudmåling 

Kasper har ansøgt om en nedsættelse af hans straf, som løber til 1. marts 2013. 

SK diskuterede på mødet sagen og har ikke fundet valide argumenter for at 

nedsætte straffen. 

Kasper må derfor stadig ikke deltage i træning og løb før 1. marts 2013. 

SK ønsker ligeledes Kasper held og lykke med sæsonen, når straffen er afsonet.  

 

 

 

4. Drøftelse af restance-sag 

SK/DMU har modtaget en sag og den er pt. under behandling.    

 

 

5. Emner til SK/SU-møde 

Mødet afholdes d. 31. Januar på Fjelsted Skov Kro kl. 18.00. 

SU’erne bedes komme med et kort bud, hvad de har arbejdet med i det 

forgangne år og hvilke udfordringer de har haft. 

Alle SU skal lave en beretning for 2012. 

På mødet ønskes det afklaret hvilke formænd der ønsker at fortsætte. 

Desuden vil erfaringer fra dommerseminaret weekenden inden mødet også blive 

gennemgået. 

 

  

 

 

6. Lydmålingsgrænser for MX 

Ingen ændringer til 2013.  

Dansk reglement skal følges. 

 

 

 

7. Drøftelse af vores organisation  
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SK havde en længere debat om strukturen, HB, udvalg, SK hvilket inkluderede 

SU’s rolle. Der bør fremadrettet være større fokus på forventningsafstemningen 

mellem SK og SU. Efter repræsentantskabsmødet i gang sættes arbejdet med et 

fælles møde. 

 

   

 

8. Nyhedsbrev 

SK ønsker ikke at udsende et nyhedsbrev på nuværende tidspunkt, men vil vente 

til mødet med SU’erne er afholdt. 

 

 

 

9.  Eventuelt 

Poul ser på mulighederne for at udvide korpset af banesynere, så de nuværende 

4 bliver suppleret med yderligere 2 personer.   

 

SK har bemærket at nogle kørere deltager i træning uden at leve op til 

reglementet f.s.v.a. sikkerhedsudstyr, herunder nakkekraver. SK opfordrer på det 

kraftigste kørerne at leve op til reglementet og træningslederne til at skride ind, 

når de ser kørere der ikke overholder reglementet. 

 

 

 


