
 
 

MX Nyhedsbrev april 2012 
 
SK og administrationen vil i år med jævne mellemrum, når vi føler at der er behov og materiale til 
det udsende et nyhedsbrev. Dette er det første af slagsen og vi håber, at I vil tage godt imod 
initiativet. Har I forslag til forbedringer eller emner, som I gerne vil have med i et nyhedsbrev hører 
vi meget gerne om det. 
 

Klubmøder 
I løbet af maj vil der blive afholdt 3 klubmøder fordelt rundt omkring i landet, nærmere bestemt i 
Kolding, Slagelse og Randers. 
 
Dagsordenen for møderne vil være som følger: 
 

1. Velkomst og præsentation 
2. Klubudvikling v/ udviklingskonsulent Ole Blædel 
3. Bordet rundt, herunder de 2 største udfordringerne jeres respektive klubber har lige nu 
4. Kommunikation, hvordan gør vi det bedre? 
5. Evt. 

 
Alle 3 møder starter kl. 19.00 og bliver afholdt på disse datoer i den lokale klubs klubhus: 
 

1. 7. maj i Randers 
2. 14. maj i Slagelse 
3. 21. maj i Kolding 

 
Ideen er at hver klub møder med 1 til 2 medlemmer til det møde, hvor det er mest naturligt. Er 
dette ikke muligt er klubben selvfølgelig velkommen til at deltage på et af de andre møder. 
Tilmelding på kda@dmusport.dk med angivelse af til hvilket møde man ønsker at deltage, senest 5 
dage inden mødet. 
 

Transponderkufferter 
Der er ligesom sidste år 3 kufferter, som klubberne kan leje i forbindelse med afholdelse af løb. I år 
er kufferter placeret hos: 
 

 Martin Skov, Stenlille 

 Poul Hjorth, Viborg 

 Lene Skovsgaard, Fredericia 
 
Prisen for leje er 1.000,- kr. pr. løb. 
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Banesyn/godkendelse 
Al henvendelse vedrørende banesyn skal fremover gå til DMU´s administration ved Kasper Darfelt 
på mail kda@dmusport.dk.  
Kontoret vil herefter stå for koordinering af banesyn i samarbejde med SU Mini/Maxi og 
banesynsfolkene. Af hensyn til en fornuftig planlægning, opfordrer vi klubberne til hurtigt at rette 
henvendelse til Kasper Darfelt. 
 

Løbsgodkendelse og løbstilladelse 
Det er meget vigtigt at alle klubber først og fremmest husker at søge om løbsgodkendelse. Dette 
gøres via Intranettet og administreres af Kim Hilkjær. Herefter skal der søges om løbstilladelse, 
med de nødvendige oplysninger/tillægsregler, således at Kim Hilkjær kan udstede den endelige 
tilladelse. Løbstilladelsen skal være søgt senest 4 uger før afholdelse af løbet (jævnfør reglement), 
herefter falder der en bøde, 500,- kr. Det er nogle dumme penge at komme af med, så hermed en 
opfordring til de "bødebetalende" klubber, om at gøre det bedre, - i øvrigt giver det Kim Hilkjær en 
del ekstra arbejde. 
 

Lydmåling 
I år vil der løbende henover sæsonen komme besøg fra lydmålerne med Anders Johansen i 
spidsen. Løbene vil blive udvalgt vilkårligt og det vil ikke blive udmeldt hvilke løb der får besøg. 
Lydmålerne vil selvfølgelig give besked til klubben inden de kommer (ca. 1 uge før), så klubben er 
klar til at modtage lydmålerne på dagen. 
Den 18. april er der sendt en procedure for lydmåling ud til klubberne, så alle er klar over hvordan 
det foregår. Samme dag er der også oprettet en nyhed på www.dmusport.dk, hvor proceduren 
kan udskrives eller downloades. 
 

WWW.DMUSPORT.DK 
DMU har en hjemmeside, som bliver flittigt besøgt. Vi vil dog gerne have endnu flere til at besøge 
siden, da vi på denne side løbende kommer med nyheder og informationer til klubber og 
medlemmer. Derudover ligger der en hel del faste oplysninger, som f.eks. reglement, der kan 
bruges som opslagsværk, udskrives eller gemmes.  
DMU er klar over at der også ligger en del gamle oplysninger, som kontoret løbende arbejder på at 
opdatere. 
Klubberne må meget gerne anbefale siden til deres medlemmer, da det også er via siden 
medlemmerne kan tilmelde sig løb og købe licens! 
Klubberne har også mulighed for at få egne informationer om løb, arrangementer og andet på 
siden via DMU MX’s webmaster Martin Wigh Knudsen, som kan kontaktes på mwk@dmusport.dk. 
Martin vil gerne hjælpe med at udforme artiklen, så det kræver ikke en færdig artikel inden klubben 
henvender sig til Martin. 
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