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Referat af SK MX møde 1-19 
 
Kolding, 7. januar 2019 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Holm Jensen, Lea Kahlke Hansen. 
 
 
Forberedelse af Dommer-/Stævnelederseminar 
SK gennemgik programmet for D/S-seminaret, som afholdes d. 19. januar. Forinden seminaret er der en 
række punkter til dagsordenen, som skal forberedes, og SK aftalte desuden, at alle i løbet af den kommende 
uge byder ind med cases til gruppearbejdet. Fristen for deltagernes gennemgang af forberedende e-learning 
er d. 10. januar, og herefter vil SK få tilsendt resultaterne, som ligeledes kan danne udgangspunkt for nogle 
cases og drøftelser på dagen. 
De sidste forberedelser sker fredag aften før seminaret, hvor SK mødes og bl.a. planlægger gruppearbejdet. 
 
Program for banesynsseminar 
SK forberedte programmet for banesynsseminaret d. 22. januar. Ligesom i 2018 vil banesynsfolkene også 

blive bedt om at komme med deres input til dagsordenen, herunder eksempler på udfordringer, de har 

oplevet i forbindelse med banesyn i 2018. Der vil være en gennemgang af relevante reglementsændringer 

samt af baneklassificeringen, som for alvor træder i kraft fra og med i år. 

Et vigtigt punkt på årets banesynsseminar vil desuden være banehåndbogen, som arbejdsgruppen har 

påbegyndt et udkast til.  

 
Motormessen i Herning 
D. 8.-10. februar afholdes der Motormesse, og der er blevet udsendt information til klubberne samt på 
hjemmesiden og facebook vedrørende brug for frivillige kræfter på messen. DMU har modtaget en del 
henvendelser fra personer, som gerne vil hjælpe til, hvilket er meget positivt. 
 
Ny struktur i MX Event 
SK MX har i den seneste tid arbejdet på en ny struktur i MX Event-udvalget. Som en del af den nye arbejdsgang 
har MX Event fået tilgang af Lars Borup fra Hjørring Motor Sport, som i samarbejde med Lea på kontoret og 
resten af MX Event skal stå for en række opgaver i forbindelse med DM-A-serien. Mere information følger 
om dette. 
 
DMCU  
Der har inden årsskiftet været afholdt et møde mellem DMU og DMCU, hvor DMU gjorde klart, at en 
forudsætning for en fornyelse af samarbejdsaftalen er, at banesyn og træning på DMCU-baner foregår i 
overensstemmelse med DMU’s krav til flagposter på banen. Baggrunden for dette er, at DMU’s forsikring kun 
kan omfatte træning på DMCU-baner, hvis DMU’s regler for træning overholdes. Da de to parter ikke er nået 
til enighed, foreligger der imidlertid ikke nogen samarbejdsaftale mellem DMU og DMCU for 2019. 
Det betyder, at der kræves DMU-medlemskab og DMU-licens for at køre på DMU-baner, og at DMU-kørere 
ikke er dækket af DMU’s forsikring ved kørsel på DMCU-baner. 
 
Dommerpåsættelse 
Niels Frode Sølvsteen, som har fungeret som underviser på TL-kurser og som dommerpåsætter i vest, har 
sagt tak for denne gang og givet opgaverne videre. SK søger derfor en person, som kunne tænke sig at påtage 
sig opgaven med påsætningen af dommere til løb i Jylland og på Fyn, herunder løbende vedligeholdelse af 
dommerlisten i løbet af løbssæsonen. 
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SK vil gerne sige stort tak til Niels Frode for hans arbejde gennem årene, en indsats som har været meget 
værdsat af SK og generelt i DMU.  
 
Leg i sporten/nye eventformer 
SK vil gerne have mere fokus på ”leg i sporten” og på, at det fremfor alt skal være sjovt at køre motocross og 
i det hele taget være en del af en motocrossklub. SK havde derfor aftalt forinden aftenens møde at forberede 
nogle ideer til nye, anderledes arrangementer i klubberne. 
Der blev brainstormet på mange forskellige ideer, og det blev aftalt at arbejde videre med en slags idékatalog, 
som klubberne kan gøre brug af til at hente inspiration til konkurrencer og andre medlemsarrangementer. 
SK arbejder videre med den idé. 
 
Næste møde 
Næste planlagte SK-møde afholdes over Skype d. 21. februar.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
Referent: LKH. 


