Referat af SK/SU-møde
Mandag d. 20. februar, Fjelsted Skov Kro
Til stede: Asger Pedersen (SK), Lasse Oxbøll (SK), Morten Juel Rasmussen (SU MX), Kurt Vad (SU Classic),
Peter Kristoffersen (SU Quad), Martin Wigh Knudsen (SU Event), Lea Kahlke Hansen (DMU).
Ikke til stede: Jesper Larsen (SK).
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Information fra SK
3. Bordet rundt – update fra SU-formændene
4. Repræsentantskabsmøde 2017 – herunder input fra SU til beretning
5. Næste møde
6. Eventuelt
_______________________________________________________________________________________
Ad 1 Velkomst
Mødet startede med spisning, og herefter bød Asger velkommen til selve mødet.
Ad 2 Information fra SK
Der er netop blevet sendt referat ud fra det SK-møde, der blev afholdt i sidste uge d. 14. februar, og en lang
gennemgang af dette mødes indhold var derfor ikke nødvendig. Asger fortalte om SK’s arbejde for pigerne
og kvinderne i MX, som blev indledt med et møde med nogle af pigerne i december. Pigernes input på det
møde udmøntede sig i et spørgeskema, som blev udsendt i januar og gav 87 besvarelser. Nogle af de ting,
der gik igen i besvarelserne, var et ønske om øget synlighed, en træningslejr for piger og en C cup, som
trækkes ud af pigernes DM. Disse ønsker arbejder SK videre med, idet SK gerne vil gøre noget for pigerne,
og samtidig ligger projekterne godt i tråd med indsatsen for at knække kurven ifht. det faldende
deltagerantal til løb samt med de strategiske spor, der er indgået aftale om med DIF.
Ad 3 Bordet rundt – update fra SU-formændene
Peter, SU Quad:
Løbskalenderen er netop kommet på plads. Her til sidst har man skulle finde en ny dato for sidste løb, men
den er nu fundet, og der kommer i alt 7 afdelinger i 2017. SU har fundet nogle sponsorer og medbringer
selv pokaler og seks flagposter til løbene, for at gøre det mere attraktivt for klubberne at afholde quadløb.
SU havde håbet på at kunne få to afdelinger på Sjælland, men det kunne ikke lade sig gøre. SU er dog alt i
alt meget tilfreds med de klubber, som man har fået en aftale med i 2017.
I januar blev der afholdt en indendørs træningsweekend i Breum, hvor 25 piger og drenge var samlet. Her
var rigtig god stemning og en følelse af holdånd og kammeratskab – hvilket man meget gerne vil have mere
af. Der arbejdes på en artikel til Motorbladet om træningsweekenden.
SU forventer, at der i 2017 kommer lidt færre quadkørere end i 2016, og det betyder, at der må gøres en
indsats for at skabe opmærksomhed omkring sporten. SU vil gerne have SK’s og kontorets input og hjælp

til, hvordan det kan gøres. En oplagt mulighed er DMU Race Day d. 22. april – Lea og Peter tager den videre
dialog omkring materialer m.m.
SU håber, at man med et rigtig godt program for 2017 kan holde på nogle af de kørere, som måske ellers
havde overvejet at forlade sporten.
Morten, SU MX:
Løbskalenderen har været en kæmpe opgave og et stort puslespil, hvor især SU-medlem Kenneth Frandsen
har gjort et rigtig stort stykke arbejde, hvilket han skal have tak for. Der har ikke været så mange
kommentarer til løbskalenderen, og den smule der har været, har man godt kunnet håndtere. Morten
kunne godt tænke sig, at hele den samlede løbskalender lå klar et par uger tidligere, end det var tilfældet.
Dette er dog svært i praksis, bl.a. fordi man er nødt til at afvente, at FIM melder deres kalender ud i
slutningen af året. Alt i alt er an kommet rigtig godt i mål med løbskalenderen.
Asger spurgte til SU MX’s tanker omkring de mange kørere, som skifter deres løbslicens ud med
træningslicenser. Der er ingen tvivl om, at der skal gøres noget for at vende udviklingen, for hvis nedgangen
i løbslicenser fortsætter, vil man på et tidspunkt ikke længere kunne afholde løb. Parametre som
løbsdagenes længde, antal klasser m.m. kan der ændres på, men klubbernes økonomi skal også tænkes ind
i det. De ændrede regler for oprykning fra C til B, hvor man selv kan vælge om man vil køre året ud eller
rykke op med det samme, kan måske holde på nogle flere kørere. Endelig blev der snakket om vigtigheden
af at skabe mere ”hype” omkring løbene og generelt producere flere nyheder, også om bredden.
Martin, SU Event:
Martin Wigh og Martin Thenning har haft møde med PSE Parts, som er den nye hovedsponsor for DM-Aserien. Det var et meget positivt møde, idet PSE Parts er åbne overfor at lave nogle spændende projekter
og for at tænke underholdningen ind i DM-A-konceptet. PSE Parts havde mange gode ideer og fokus på,
hvad de selv kunne byde ind med, hvilket lover rigtig godt for det fremtidige samarbejde.
Live streaming af DM-A 2017 er på plads, alle afdelinger streames på DR. Der kommer en kommentator fra
DR, og Mikkel Wendelboe og Nikolaj Schrøder vil også kommentere. Projektet støttes økonomisk af DIFs
medieudvalg. Selvom aftalen for 2017 er på plads, skal der tænkes langsigtet, så Martin går allerede i
tanker om en aftale for de kommende år. Det er endnu ikke blevet besluttet, hvem der skal producere det.
Der er blevet indgået en aftale med Billetto, som Martin vil orientere klubberne om på DM-A-mødet inden
Repræsentantskabsmødet. Aftalen med Billetto giver noget promovering og mulighed for at komme
bredere ud – de skal kun have 5 kr. i gebyr pr. billet, og det er nemt for os, idet vi får
scannere/mobiltelefoner med ud til arrangementerne til at scanne billetter med. Fribilletter kan vi printe
direkte ud fra Billetto, så vi undgår kopibilletter.
Morten nævnte muligheden for, at man næste år kunne prøve at få en afdeling mere på DM-A. I Sverige
køres weekendarrangementer, og det svenske mesterskab er oppe på 20 heat mod 10 i det danske. Der er
både argumenter for og imod – Martin påpegede, at man sjældent har fuld bom til de fem afdelinger, man
har i forvejen. Men det er en overvejelse værd, og klubberne skal høres, om de har lyst til at byde ind på
afholdelsen af weekendarrangementer.
Kurt, SU Classic:
I efteråret foregik et stort arbejde med at få tilrettet reglementet, hvilket man kom godt igennem.

Der er blandt andet blevet ændret i klasserne, da Classic tidligere havde for mange klasser med for få
deltagere. Nu er man nede på to classicklasser, plus Twin Shock og EVO. Dette blev godt modtaget og
konfirmeret på generalforsamlingen. Dem, som tidligere kørte i en nu lukket klasse, kan stadig køre –
klasseinddelingen er blot anderledes.
Løbskalenderen er også faldet på plads. Man har prøvet at åbne op for, at DM Classic skal være et åbent
DM, hvorfor det også er lagt på FIMs Open Calendar (Lea tjekker op på, at løbsserien er offentliggjort hos
FIM). Generelt har man prøvet at tilrette lidt, så Classic-stævnerne ligner lidt mere andre DMU-stævner.
Programmet holder man fast i, da der ofte er reklamer for 25-30 sponsorer i disse, og det giver nogle
muligheder og ressourcer, som man gerne vil holde fast i.
I maj afholdes der Cemar-løb i Aalborg med deltagere fra bl.a. Sverige, Finland, Tyskland og Belgien.
Planlægningen af dette er i gang.
Den 9. september afholdes der VM i Randers, hvilket SU også så småt er gået i gang med at kigge på.
Ad 4 Repræsentantskabsmøde 2017 – herunder input fra SU til beretning
De sidste par år har det været sådan, at SK-formanden fremlagde sin beretning og i denne inkluderede lidt
fra de forskellige grene under SK. Asger spurgte ind til, om SU-formændene stadig ønskede denne ordning,
hvilket alle sagde ja til. SU-formændene fik derfor til opgave at sende deres input til beretningen til Asger
senest søndag d. 27. februar.
Asger spurgte ind til, om SU-formændene havde lyst til at fortsætte som SU-formænd efter
Repræsentantskabsmødet, og det sagde alle ja til. Asger bad dem alle om at tale med deres SU-medlemmer
om, hvorvidt de ønsker at fortsætte endnu en sæson. I SU Quad forventer man, at et enkelt medlem
udtræder af udvalget. Der skal findes nogle nye medlemmer til SU MX. Efter Repræsentantskabsmødet skal
indstillinger til Sportsudvalgene lægges på www.dmusport.dk.
Der er kommet to forslag ind til Repræsentantskabsmødet:
Forslag 1) Oprykningspoint indføres i B-klasserne, på samme facon som i C-klasserne. Oprykningspoint
opnået af B-kørere til DM klassetrin A-maxi, tæller dobbelt.
Forslag 2) B-kørere der har taget point ved B-DM, kan deltage ved DM klassetrin A-maxi.
Hvis der skal stemmes om disse forslag på Repræsentantskabsmødet, og en ændring vedtages, kan
beslutningen kun gøres om ved en ny repræsentantskabsafstemning. Derfor er det vigtigt, at alle
stemmeberettigede kender konsekvenserne af en eventuel ændring, hvilket Asger vil redegøre for inden en
eventuel afstemning på Repræsentantskabsmødet.
Ad 5 Næste møde
Asger foreslog, at man på næste SK/SU-møde (efter Repræsentantskabsmødet) inviterer alle
udvalgsmedlemmer, hvilket SU-formændene bakkede op om.
Man vedtog datoen mandag d. 27. marts. Lea sender en deltagerliste ud, så der kan arrangeres samkørsel.
Ad 6 Eventuelt
Klassificering af baner
SK arbejder sammen med banesynsudvalget på at opstille nogle kriterier til klassificering af baner på en AB-C-skala. Kriterierne omhandler både banens udformning og beskaffenhed, de omkringliggende faciliteter
ved daglig træning, faciliteter til brug ved stævner samt diverse andre forhold omkring klubben. Ud fra
tidligere drøftelser har Lasse opstillet kriterierne i et skema, som SK nu bad om SU-formændenes

kommentarer til. Det er vigtigt, at kriterierne er utvetydige, samt at der er en tydelig forskel på kravene til
hhv. A, B- og C-baner. Samtidig skal det være muligt for vores klubber at leve op til disse krav.
SU-formændene kom med nogle gode input, som SK tager med i det videre arbejde.

Asger takkede for et godt møde og ønskede på gensyn til Repræsentantskabsmødet i Horsens d. 4. marts.
_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.

