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Referat af SK MX møde 2-18 
 
Kolding, 30. januar 2018 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen. 

 
 
Evaluering af banesynsseminar 
Banesynsseminaret blev afholdt med deltagelse af alle banesynsfolkene, hvilket var meget positivt. 
Erfaringerne fra 2017 blev vendt, ligesom forventningerne til 2018 blev afstemt, herunder også i forhold til 
de nye regler om flagzoner. I løbet af uge 5 vil der blive udsendt en mail til klubberne med information om, 
hvordan de bør forholde sig til og forberede sig på deres banesyn.  
 
Evaluering af Dommer-/Stævnelederseminar 
Årets D-/S-seminar blev afviklet med deltagelse af ca. 70 dommere og stævneledere, og det forløb som 
planlagt og med mange gode diskussioner. Efterfølgende har deltagerne modtaget en mail med materiale fra 
seminaret samt afklaring på nogle af de spørgsmål, som blev debatteret på seminaret – blandt andet reglen 
om brug af unge under 18 som flagofficials (har man en kørerlicens, kan man fungere som flagofficial som 
14-årig, men har man ikke kørerlicens, skal man være fyldt 18 år for at varetage denne opgave).  
Ved yderligere tvivlsspørgsmål er man selvfølgelig velkommen til at kontakte SK. 
Seminaret blev afholdt hos DLG i Odense, som bookes igen til næste års D-/S-seminar, som afholdes lørdag 
d. 19. januar 2019. 
 
Opdatering af den primære aktivitetsplan for MX  
SK opdaterede aktivitetsplanen for MX med de indsatser og målsætninger, som der arbejdes med i 2018. 
Disse omfatter blandt andet nye løbsstrukturer (herunder C-Cup, ATK-træning), træningslejr og 
træningsaftener for piger og kvinder, Race Day, Åbent Hus og andre rekrutteringstiltag med inspiration fra 
Speedway Kids, ATK-forløb for klubber, træneruddannelserne, klublederuddannelsen samt en udbygning af 
klubmøderne mellem SK og klubberne. 
 
Orientering vedr. motormessen i Herning 
I forbindelse med Supercross i Boxen afholdes der d. 2.-4. februar motormesse i Herning, hvor DMU er 
repræsenteret med både speedway og motocross, herunder både solo, sidevogn og quad. Der vil blive 
opstillet en prøvebane og et par store videoskærme, og der vil blive arrangeret konkurrencer om gratis 
licenser. I den forbindelse indsamles kontaktoplysninger på deltagerne med henblik på efterfølgende 
opfølgning fra DMU’s og klubbernes side. Efter messen vil indsatsen og udbyttet blive evalueret. 
 
Dagsorden for MX Repræsentantskabsmødet 2018 
MX gennemgik dagsordenen for årets repræsentantskabsmøde. Denne offentliggøres i midten af februar. 
 
Træningslejr for piger og kvinder 
I Påsken afholdes i forbindelse med træningslejren hos Herning Motocross en træningslejr for piger og 
kvinder i motocrosssporten. Alle kvindelige MX-kørere skulle gerne have modtaget information om tid og 
sted inden jul, og SK vil sørge for i løbet af februar at få udsendt uddybende information vedrørende program, 
pris og tilmelding. 
 
Priser på ATK i forb. med Kids Cup og C Cup Mini/Maxi 
Indtil nu har SK betalt træningshonorarerne til ATK trænerne. Med udvidelsen af ”konceptet”, bliver der 
fremover et lille bidrag fra deltageren på 100 kr. pr. dag til trænerne, og som hidtil 100 kr. til klubben for leje  
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af bane, altså 200 kr. for en hel dag. 
 
DMU Race Day 
Kontoret har I løbet af januar måned sendt mails ud til klubberne vedrørende tilmelding til DMU Race Day, 
som afholdes lørdag d. 21. april. Race Day er en vigtig del af DMU’s rekrutteringsarbejde, og SK MX har en 
forventning om, at alle MX-klubber støtter op om dette ved at være med til at afholde Race Day eller, hvis 
ikke de af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for dette, arrangerer Åbent Hus på andre tidspunkter 
i løbet af sæsonen eller på anden vis arbejder med medlemshvervning og synliggørelse af sporten. 
 
Nordisk Mesterskab d. 23.-24. juni 2018 
Nordisk Mesterskab afholdes i forbindelse med Grand Junior-løbet i Næstved. Dato og sted er oplyst til 
SVEMO, NMF, SML og MSI, men der skal sendes noget uddybende information ud til forbundene i løbet af 
februar måned, så de kan informere deres kørere. Inden da er der en række praktiske ting, der skal afklares 
med NMK i forhold til tilmelding til og afvikling af løbet. Lea vil derfor høre NMK om muligheden for et snarligt 
møde mellem klubben og SK.  
 
MX-reglementet 

SU er blevet opmærksomme på en fejl i MX-reglementet, der desværre er blevet overset ved 

korrekturlæsningen inden jul. Under punkt 9.7, DM Old Boys 30+ / 50+ samt DMU Cup OB C, står der at man 

kan deltage i DM 30+ med en kørerlicens A, B eller C. Dette er en fejl, da man skal have en A- eller B-licens 

og ikke kan deltage på en C-licens. Dette vil hurtigst muligt blive rettet i den online udgave af reglementet og 

informeret ud på DMU’s hjemmeside. 

 

Fælles klubmesterskaber 

I MX-reglementet 2018 er det blevet præciseret, at en træningslicens kun er gyldig til klubmesterskab i egen 

stamklub (punkt 7, DMU-kørerlicenser). Det vil sige, at man ikke på en træningslicens kan deltage i fælles 

klubmesterskaber mellem flere klubber – til dette kræves en konkurrencelicens, alternativt endagslicenser i 

tillæg til træningslicensen. Dette er kommunikeret ud til bl.a. de fynske klubber, som har tradition for fælles 

klubmesterskaber. 

 

Tidsplaner for afvikling af løb  
Sportsudvalget har fremsendt udkast til tidsplaner for afviklingen af mesterskabsløb og DMU C Cup 
Mini/Maxi. SK gennemgik tidsplanerne og kom med enkelte kommentarer, som fremsendes til SU. Når 
tidsplanerne er på plads, lægges de på DMU’s hjemmeside, og der udsendes information til klubberne om, 
hvor planerne kan findes samt at tiderne i planerne er vejledende, mens rækkefølgen af klasser skal følges. 
Som noget nyt kører pitbike med ved Hold DM, hvilket der vil blive informeret om til klubber og kørere inden 
længe. 
 
Nyt kørernummersystem 
Bestillingen af kørernumre er blevet en integreret del af DMU’s medlemssystem. Det betyder, at man ikke 
længere skal kontakte kontoret for bestilling af kørernummer, men at man nu selv kan bestille kørernummer 
inde i systemet, ligesom man bestiller en licens. En vejledning til dette findes på DMU’s hjemmeside under 
Motocross, ’Services’ og ’Kørernumre’. 
SK drøftede kort den nye funktion og eventuelle fremtidige tilpasninger af kørernummersystemet.  
 
Kommende SK/SU-møde  
Onsdag d. 14. februar afholder SK møde med SU-formændene. På dagsordenen vil der blandt andet stå  
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evaluering af 2017. I den forbindelse vil alle SU-medlemmerne forud for mødet modtage et spørgeskema 
vedrørende arbejdet i Sportsudvalgene, som skal udfyldes og returneres til Lea inden mødet. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Referent: LKH. 


