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Referat af SK MX møde 17-17  

Torsdag d. 14. december 2017, Skype. 

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

_______________________________________________________________________________________ 

 

Godkendelse af reglementsændringer 
Oplægget til ændringer i MX-reglementet for 2018 har været sendt til Sportsudvalgene samt til DMU’s 
Juraudvalg, som har godkendt ændringerne. SK godkendte ligeledes ændringerne, hvilket betyder, at 
reglementet nu er endeligt godkendt og klar til, at det kan blive offentliggjort inden jul.  
 
Banesynsseminar d. 13/1 
SK sammensatte programmet for banesynsseminaret, som afholdes på Fjelsted Skov Kro d. 13. januar. 
Hovedpunkter vil blandt andet være evaluering af banesyn 2017, planlægning af og forventninger til banesyn 
2018, gennemgang af de nye flagregler og flagzoner samt banekategoriseringen. Programmet vil blive 
udsendt til banesynsfolkene inden jul.  
SK gennemgik desuden de praktiske ting i forhold til forberedelsen af banesynsseminaret. 
 
Broer og tunneller på baneanlæg 
Der er blevet udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle MX-klubber vedr. broer og tunneller på 
baneanlæggene. Formålet med undersøgelsen er at give SK og kontoret en idé om hvordan de anlæg, der 
findes rundt omkring, vedligeholdes og godkendes samt hvilke myndigheder, der gør dette. SK vil arbejde 
videre med dette emne i begyndelsen af det nye år.  
 
Dommer/Stævnelederseminar d. 20/1 
Dommer-/stævnelederseminaret afholdes vanen tro hos DLG i Odense. SK drøftede programmet for dagen, 
som blandt andet vil omfatte en gennemgang af funktionerne i den nye løbskalender, samt en gennemgang 
af begrebet ”Matter of fact”, som fra 2018 indgår i Alment Reglement. Lea rundsender det foreløbige 
program til SK, som skal overveje, hvad der ellers skal tages med.  
SK aftalte desuden de praktiske detaljer vedr. det forberedelsesmøde, som SK har aftenen inden seminaret. 
 
Møde med DMCU 
I uge 51 mødes Asger med DMCU med henblik på at forny samarbejdsaftalen mellem DMU og DMCU for 
2018. Asger har været i kontakt med en række jyske klubber, for at sikre evt. input til den aftale, der pt. 
eksisterer mellem DMU og DMCU.  
 
Ledende officials til EM 65/85+Women på Korskroen 
D. 28.-29. april 2018 er Vestjysk Motocross Club vært for første afdeling af EM 65/85+Women. SK drøftede 
mulige ledende officials til arrangementet. Asger og Martin vil sørge for at tage kontakt til disse.  
SK gennemgik desuden status på internationale officiallicenser i MX. Flere licenser udløber snart, hvorfor der 
skal sendes nogle deltagere på kursus hos FIM i løbet af 2018. 
 
E-kurser til 2018 
De tre e-learningkurser, dvs. de to som skal bruges i forbindelse med D/S-seminaret samt reglementstesten 

for kørere, er næsten færdige. De vil være klar til, at SK kan teste dem i uge 51. Der vil sammen med 

invitationen til D-/S-seminaret blive udsendt information om, hvordan kurserne gennemføres i Uddannelses-
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portalen. Herefter forventes det, at alle dommere og stævneledere har gennemgået deres respektive kursus 

senest d. 15. januar. 

DMU Race Day 2018 
Planlægningen af DMU Race Day 2018 gået i gang, og Lea gav SK en status på denne og opfordrede SK til at 
byde ind, hvis de har input i forhold til supporten fra kontoret og arrangementet i det hele taget. 
I samarbejdsaftalen mellem DMU og Ungdomsringen for 2018 er det blevet skrevet ind, at Ungdomsringen 
og DMU’s klubber i fællesskab kan afholde Åbent Hus på DMU’s baner. Dette giver mulighed for, at DMU’s 
klubber kan gøre brug af Ungdomsringens maskiner som lånemaskiner til dem, der gerne vil ud at prøve på 
Race Day. Lea vil sørge for at sende kontaktoplysninger på de af Ungdomsringens klubber, der har maskiner 
til rådighed, til DMU’s klubber. SK opfordrer herefter de DMU-klubber, der ikke selv har lånemaskiner 
stående, til at tage kontakt til Ungdomsringsklubberne og udnytte muligheden for at gøre noget ekstra ud af 
Race Day. 
SK drøftede muligheden for at bede en klub om at holde et kort oplæg om Race Day og medlemshvervning i 
forbindelse med Repræsentantskabsmødet d. 3. marts. 
 
Pigetræningslejr 2018 – og evt. andre tiltag 
I foråret 2017 arrangerede SK en træningslejr for piger, som desværre ikke blev realiseret pga. for få 
deltagere. For ikke at skulle aflyse igen i 2018, har SK aftalt med Herning Motocross, at pigerne inviteres med 
til den træningslejr, som HeMS afholder i Påsken. Såfremt der er tilstrækkeligt med tilmeldte piger, vil der i 
den forbindelse blive arrangeret træning specielt for pigerne med egen træner. Er der kun få tilmeldte piger, 
vil de træne sammen med drengene. SK arbejder på at finde nogle interessante oplægsholdere til pigerne. 
SK har desuden planer om at arrangere nogle eftermiddagstræninger specielt for piger henover sæsonen. 
 
Rekrutteringsmøde med JB/JN  
Jørgen Bitsch og Jonas Nygaard har bedt om et møde med SK MX for at drøfte videre tiltag i forhold til DIF-
målsætningerne. Lea fremsender mulige mødedatoer til JB og JN. 
 
Motormesse i Herning 
I forbindelse med Supercross i Herning i afholdes der endnu en gang i begyndelsen af februar en motormesse, 
hvor DMU MX er repræsenteret. Asger har sammen med kontoret taget hul på planlægningen og kontaktet 
nogle klubber for at høre, om de er interesserede i at være en del af arrangementet. 
 
Information til kørerne om reglementsændringer og andre nye tiltag 
SK vil inden jul sende information ud til kørerne om nogle af de vigtigste reglementsændringer samt de nye 
tiltag, der er lavet vedrørende Old Boys-klasserne og den nye C Cup for Mini/Maxi i 2018. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

LKH 15.12.2017. 


