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Referat fra SK MX-møde 10-14 hos Kolding Motocross Klub 
 
MX Møde:  10-14 
Mødedato: 25.11.14 
Til stede:   Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jesper G. Larsen og Kasper Darfelt  
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  26.11.14 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Velkomst 

 

 

 

2. Punkter til opfølgning fra Klublederseminar, som ikke er omfattet af 

dagsorden 

Skadesanmeldelser:  

Kan det være kørerens ansvar, at udfylde og indsende skadesanmelde? 

Udfordringerne ved denne løsning er mulighed for snyd (indberetning af skader 

sket andetsteds), hvilket dog vurderes som en meget begrænset risiko. 

Derudover er der risiko for at klubberne mister overblikket over hvor på bane 

ulykkerne sker, samt hvor mange kørere, der reelt set kommer til skade på 

klubbens bane. 

Kan der laves en elektronisk løsning er dette ideelt! 

 

SK noterede sig under årets klublederseminar, at debatten fungerede bedre end 

tidligere år i kraft af et mindre lokale, hvorfor der for fremtiden ønskes et lokale 

der er tilpasset antallet af deltagere. 

 

 

 

3. Udviklings/aktivitetsstøtte, i henhold til budget 2015 

Klubberne har via mail modtaget en opfordring om at komme med forslag og 

ideer til projekter. Mailen er sendt d. 25.11.14. 

 

 

 

4. Micro – udvalg 2015  

Kenneth Frandsen overvejer for tiden om han ønsker at fortsætte. Det er SKs 

håb, at Kenneth har lyst til at fortsætte, men samtidig ønsker SK at give Kenneth 

noget assistance, så der arbejdes på at tilføre udvalget yderligere kompetencer. 

    

 

 

5. Reglementsændringer til 2015 

SU’erne har afgivet forslag til reglementsændringer, som blev gennemgået og 

kommenteret. SK vender tilbage til SU’erne med deres kommentarer, hvorefter 

der arbejdes på at færdiggøre ændringerne til 2015. 

 

 Snyd med motorvolumen 

SK indfører en straf for snyd med volumen, hvilket betyder at snyd fra 

2015 vil blive straffet med 3 måneders karantæne, samt nulstilling af 

indkørte point i den givne løbsserie. 

 Tilmeldingsgebyr til DMA, inkl. support 

Tilmeldingsgebyret stiger med 100 kr. til 400 kr. pr. DM. 

Tilmeldingsgebyret er også gældende for eventuel supportklasse 

uafhængig af supportklassens normale tilmeldingsgebyr. 

 Præcisering af ”Åbne” løb i løbskalenderen 
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Emnet er på dagsordenen til det kommende HB-møde, hvor det vil blive 

afklaret. 

 Alment reglement: doping/stoffer – hvad er muligt at kontrollere? 

Mulighederne skal undersøges grundigt inden det evt. etableres.  

Ifølge DIF er det umiddelbart muligt at indføre en kontrol, der ikke er en 

egentlig dopingtest, men som udelukkende har en sikkerhedsmæssig 

værdi. DIF vil dog gerne have lov at godkende en evt. lovtekst først, da 

DMU ikke må slække på DIF dopingregulativ. 

 

 

6. Banesyn 2015 

Først og fremmest en stor tak til banesynerne for indsatsen i 2014 – SK håber at 

de vil fortsætte i 2015. 

Der vil også blive afholdt et banesynsseminar i 2015. 

 

 Konsekvens v/manglende overholdelse af påbud 

Det er SK’s klare holdning, at det skal have en konsekvens. SK har ikke 

lagt sig fast på, hvilke konsekvenser det skal have endnu. 

 Manglende flagposter 

Det er klubbernes ansvar (TL) på dagen. Hvad gør vi ved klubber, der ikke 

overholder flagposter til træning, jævnfør banesynsrapporter? Skal 

banegodkendelserne evt. inddrages, eller?  

SK opfordrer klubberne til at komme på banen, overfor SK i forhold til 

denne problemstilling   

SK arbejder med problemstillingen frem imod repræsentantskabsmødet, 

hvor SK gerne skulle have et forslag klar til godkendelse. 

 Syn af private baner, - DMU – forsikring m.v. 

Skal DMU overhovedet syne private baner? SK vil tage problemstillingen 

med til sikkerhedsudvalget. 

    

 

 

7. Dommer/Stævneleder seminar 24. januar 2015 

Bliver afholdt hos DLG i Odense. 

Der afholdes opstartsmøde d. 7. januar 2015. 

Tilmelding til seminaret er oprettet og åben på kursusportalen. 

SK tager meget gerne imod ”cases”, der kan bruges til gruppearbejde og debat 

på klublederseminaret. 

 

 

 

8. Opfølgning på tilbagemeldinger/tilsagn fra Dommerstanden 

SK har modtaget tilbagemeldinger fra dommerne og er nu i gang med at 

gennemgå tilbagemeldingerne frem mod den kommende sæson.    

 

 

 

9. Kurser og uddannelse af vore klubfolk, - antal undervisere 

Vi har pt. 6 undervisere. SK vil gerne finde flere personer, der har mod på at 

undervise og uddanne officials, så SK vil i den kommende tid undersøge 

markedet for nye undervisere. 

 

 

 

10. Orientering om møde m/DMCU 

Der har været afholdt møde med DMCU – der er udarbejdet et referat, som pt. er 

til godkendelse hos DMCU/DMU. 
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Der overvejes en model for 2015, hvor klubberne modtager en større del af 

beløbet ved udstedelse af træningsbeviser.    

 

 

11. Input og drøftelse af fremtidig strategi/satsning på Elite og Talent  

SK vil arbejde med en ide om indførelse af kraftcentre i fremtiden. 

 

 

 

12. Næste møde 

Der afholdes et skype-møde d. 1. december med fokus på dommere og 

reglement. 

 

 

 

13. Evt. 

SK planlægger at deltage ved Supercross i Herning d. 31. januar 2015 (som 

gæster – ikke som kørere!). 

 

 


