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Referat af SK MX møde 13-17 
 

Tirsdag d. 3. oktober 2017, Skype 

Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sikkerhedsskilteprojekt 
SK gennemgik teksten til sikkerhedsskiltene, som Lasse havde tilpasset i henhold til tidligere drøftelser. Den 
godkendte tekst vil blive sendt ud til klubberne sammen med det øvrige materiale, der udsendes i forbindelse 
med klublederseminaret. 
 

Baneklassificering 

SK gennemgik det seneste oplæg til baneklassificering og godkendte det uden yderligere rettelser. 
Baneklassificeringen vil blive sendt ud til klubberne sammen med det øvrige materiale, der udsendes i 
forbindelse med klublederseminaret. 
 

Kontrolblanketter  

Lasse havde lavet et nyt udkast til den blanket, som SK’s banesynsfolk kan bruge, når de foretager 
kontrolbesøg i klubberne for at tjekke, at reglerne for træning overholdes.  
SK godkendte Lasses udkast. Det blev aftalt, at blanketten vil blive trykt og uddelt til SK’s banesynsfolk på 
vinterens banesynsseminar.  
 

Klublederseminar 2017  

SK gennemgik det seneste udkast til program for klublederseminaret. På baggrund af aftenens drøftelser 

laver Lea et nyt udkast til program, som sendes til SK med henblik på godkendelse i løbet af uge 40. 

SK gentager modellen fra klublederseminaret i 2016, hvor lørdagens program indeholder to runder med 

workshops, hvor klubberne kan vælge mellem fire forskellige workshops alt efter interesse. På aftenens møde 

besluttede SK de overordnede emner for disse fire workshops. SK og Lea vil koordinere med oplægsholdere 

og ordstyrere i løbet af de næste par uger. 

Både programmet for klublederseminaret og et overblik over de fire workshops vil blive sendt til klubberne 

snarest. 

 

Løbskalender 2018 

SU MX er næsten færdige med deres oplæg til klasseinddelinger for DM og landsdelsmesterskaber i 2018, og 

vil fremsende dette til SK snarest muligt. Når SK har modtaget og godkendt oplægget, vil løbsansøgnings-

processen kunne sættes i gang. 

Der arbejdes med at arrangere en C-Cup for C-kørere på tværs af mini- og maxiklasserne, kombineret med 

ATK-træningsdage efter samme model som Kids Cuppen, hvor nogle af løbsdagene afvikles enkeltvis og nogle 

afvikles som et weekendarrangement med en løbsdag og en ATK-træningsdag. 

 

Løbstilladelse 2018 
I forbindelse med nedlukningen af det gamle Intranet ved udgangen af indeværende år skal der findes en ny 

procedure for tildeling af løbstilladelse. Kenneth Frandsen fra SU MX og Lea har lavet et udkast til et 

løbstilladelsesdokument, som kan udstede til de klubber, der skal afholde løb, inden sæsonstart.  

SK gennemgik udkastet og kom med nogle enkelte tilføjelser. Kenneth og Lea vil arbejde videre med 

dokumentet, og på årets klublederseminar vil hele proceduren omkring løbstilladelse og brug af den nye 
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løbskalender blive gennemgået, så alle klubber er orienteret om, hvordan det vil foregå i 2018 og hvordan 

systemet fungerer.  

 

Kørernummersystem MX 

Der arbejdes på at få kørernumrene integreret som en del af DMU’s medlems- og licens-IT-system, så 

kørernumrene fra 2018 ikke længere vil skulle håndteres manuelt på kontoret. Lea havde fremsendt 

projektplanen til SK for kommentarer, og SK drøftede denne. SK vil gerne løbende holdes orienteret om 

projektets fremdrift. 

 

Kom i gang med MX-folder 
DMU’s ”Kom i gang med MX”-folder skal opdateres, og Lea havde fremsendt et nyt udkast til SK, som tidligere 
har haft folderen til korrektur. SK havde enkelte kommentarer til indholdet, som Lea sørger for at koordinere 
med grafikeren. SK vil gerne have folderen fremsendt igen til endelig godkendelse, inden den sendes i 
trykken. 
 
Banesyn og skadesstatistik  
Sikkerhedsudvalget har i deres seneste referat anbefalet, at de enkelte SK’er sammen med deres 
banesynsfolk medtager en statistik over skadesanmeldelser, når der foretages banesyn. SK vil sørge for, at 
banesynsfolkene orienteres og modtager det relevante materiale, når der afholdes banesynsseminar. 
 
Samarbejdsaftale med Ungdomsringen 
Samarbejdsaftalen mellem DMU og Ungdomsringen skal fornys årligt, og Lea orienterede SK om, at hun og 
Jonas Nygaard har aftalt et møde med Ungdomsringen i uge 42 med henblik på at genforhandle aftalen. 
 
Næste møde 
Næste SK-møde afholdes d. 19. oktober. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Referent: LKH. 


