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Referat af SK MX møde 3-18 samt SK/SU-møde 
Onsdag d. 14. februar 2018, Fjelsted Skov Kro 

 

 

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

 

Afrapportering vedr. licenstal ifht. DIF 

Som en del af arbejdet med DMU’ strategiske spor, skal der løbende ske en opfølgning på medlems- og 

licenstal. Blandt andet skal SK have det med som dagsordenspunkt en gang i kvartalet. FU er i gang med at 

udarbejde et skema til brug for opfølgningen. Dette vil blive drøftet på HB-mødet d. 15. februar. 

SK har forespurgt Jonas Nygaard om muligheden for at få nogle uddybende medlems- og licensstatistikker, 

herunder visende udviklingen pr. klub og pr. licensgruppe.  

 

Fælles klubmesterskab for DMCU og DMU  

Randers Motor Sport har fremsendt en ansøgning om at afholde fælles klubmesterskab med tre DMCU-

klubber. SK besluttede at imødekomme ansøgningen med forbehold for, at 1) deltagerne skal have 

konkurrencelicens, da man jf. reglementet ikke kan deltage i fælles klubmesterskaber på en træningslicens 

og 2) en af de planlagte datoer, 21. april, skal rykkes til en anden dag, da den falder sammen med DMU Race 

Day, som er holdt løbsfri i DMU’s løbskalender. Tilladelsen gælder for 2018, hvorefter tiltaget evalueres. 

 

Deltagelse af DMU-kørere til DMCU-pokalløb  

SK MX har modtaget en henvendelse fra DMCU, om DMU-kørere må deltage på DMU-licens i et DMCU-

pokalløb d. 24. marts. Dette er ikke tilfældet; DMU-kørere kan ikke deltage i dette løb på en DMU-licens. 

 

Deltagelse af el-crossere til løb  

SK har besluttet at tillade, at el-motocrossmaskiner kan deltage i løb i MX2-klassen. Dette skrives ind i MX-

reglementet og kommunikeres ud til klubber og kørere.  

 

Quad & Sidecar Des Nations i Slagelse 

SK er begyndt på opgaven med at påsætte ledende officials til Quad & Sidecar Des Nations, som afholdes i 

Slagelse d. 22.-23. september 2018. 

 

Repræsentantskabsmøde 2018 

Årets repræsentantskabsmøde afholdes i Horsens lørdag d. 3. marts. SK gennemgik og tilrettede programmet 

for dagen samt drøftede mulig dirigent, som Asger vil tage kontakt til. 

 

International kørerlicens – kontrol og ansvar 

FIM har indført en ny tillægslicens, som kræves for at deltage i løb, der figurerer på FIMs og FIM-Europes 

Open Calendars. Denne licens blev også omtalt på Dommer-/Stævnelederseminaret i januar måned, men da 
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der stadig er usikkerhed omkring håndteringen af denne nye regel herhjemme og i udlandet, vil Asger og 

Lasse tage emnet op i HB for en endelig afklaring. 

 

Motormessen i Herning 

I forbindelse med Supercross blev der afholdt motormesse i Herning, hvor DMU var repræsenteret med både 
speedway og motocross. Via konkurrencer og prøvekørsel blev der indsamlet kontaktoplysninger på folk, 
som efterfølgende vil blive kontaktet med information om DMU og muligheden for at blive en del af sporten. 
Lea sørger for at følge op på dette. 
 

DMU Race Day 

Lørdag d. 21. april 2018 afholdes DMU Race Day. Pt. er 18 MX-klubber tilmeldt. SK havde gerne set flere MX-

klubber deltage i Race Day, men anerkender også, at mange klubber afholder Åbent Hus, prøve-dage og 

andre arrangementer i løbet af sæsonen. Dette tages også med i vurderingen, når SK til efteråret vil kigge på 

baneklassificeringen for 2019. 

 

 

SK/SU-møde 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Kenneth Frandsen (SU MX), Kurt Vad (SU Classic), 

Martin Wigh Knudsen (SU Event), Lea Kahlke Hansen. 

Ikke til stede: Morten Juel Rasmussen (SU MX), Flemming Kurdahl (SU Quad). 

 

Velkomst og orientering fra SK 

Asger bød velkommen til mødet, som blev indledt med en kort præsentation fra Martin Skov, som havde 

deltaget på FIM-kongres i Geneve d. 9.-11. februar. Martin fortalte om nogle af de emner, som FIM arbejder 

med og har stort fokus på pt., herunder sikkerhed og medlemshvervning, særligt ifht. kvinder og unge 

mennesker. 

Asger fortalte herefter kort om nogle af de ting, SK arbejder med, som ligger i tråd med FIMs indsatsområder. 

 

Status fra udvalgene og planer for 2018 

Hver af SU-repræsentanterne gav en status på igangværende og kommende opgaver i deres udvalg.  

 

SU Classic v. Kurt Vad 

I sæsonen 2017 fik vi reduceret en del i klasserne. Det var med en vis succes; klasserne blev større, men vi 

fjernede også til dels grundlaget for de gamle cykler. 

Vi er gået fra 182 til 191 medlemmer. Der har været rimeligt status quo i antallet af løbsdeltagere. Vi havde 

forventet en stigning, men mener også at det dårlige vejr bærer en del af skylden.  

Vi har haft dommere med til vores stævner, og det tiltag er forløbet godt. 

Datoerne for vores DM i 2018 ligger fast og tilmeldingen er åben, så vi håber på et godt deltagerantal. Vi har 

fået en del henvendelser fra Sverige, om de må deltage i vores løb, og vi er klar til at tage imod dem, hvis de 

kommer. Første DM-afdeling køres i Hadsund, som er meget populær at træne på i vintersæsonen. 

D. 5. maj køres der CEC EM i Svendborg. SU har været til opstartsmøde med klubbens bestyrelse, og de har 

mange gode forslag. Der er dog en fast tidsplan og køreplan for dagen, som vi skal læne os opad.  
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To uger før CEC EM afholdes Egeskov Marked, hvor Classic har en stand. Her vil de gøre opmærksom på 

sporten, og det skal undersøges hvad reglerne er for at gøre opmærksom på CEC-eventet – Lea følger op. 

D. 2. juni køres der CEMAR i Aalborg, og planlægningen af dette er også i gang. 

Classic er desuden blevet inviteret med til pinseløbet på Nisseringen, og det vil udvalget arbejde henimod at 

deltage i også.  

 

SU Event v. Martin Wigh 

I SU Event arbejdes der pt. rigtig meget med sponsorarbejde, ansøgning om tilskud til DIF m.v., hvilket er 

typisk for dette tidspunkt af året, inden sæsonen går i gang. Martin har derfor mange møder og 

korrespondancer med sponsorer og andre interessenter. 

Vi forventer at få tv på igen i år, men hvordan rammerne for det helt præcist bliver, er endnu ikke helt 

afklaret. Der arbejdes også på en udvidelse af MOTO-bladet, evt. i samarbejde med en mulig sponsor. 

Vi overvejer, om vi skal indføre en egentlig jury til DMA og gøre denne del af eventet mere formaliseret. En 

jury kan være et godt forum til at diskutere ting undervejs i løbet. Det skal afklares, hvem der skal være en 

del af juryen, samt hvor meget magt juryen har. 

Fredag d. 2. marts afholder SU Event møde i Horsens med de klubber, der i 2018 skal afholde DMA. 

 

SU MX v. Kenneth Frandsen 

Året 2017 er generelt forløbet fornuftigt, selvom det kunne have været bedre. Sæsonen startede ud med 

rigtig mange løbstilmeldinger, hvorefter det ebbede lidt ud. Antallet af løbstilmeldinger var dog stadig et godt 

stykke højere end i 2016.  

I microsporten er det kun gået fremad med rigtig mange deltagere til Kids Cup og ATK-træning. Vi sendte et 

spørgeskema til forældrene efter den sidste afdeling af Kids Cup, hvilket gav os mange gode og brugbare 

input. Disse indeholdt også en opfordring til klubberne om, på hvilke områder der kan gøres mere for de 

mindste i sporten; det gælder både microbanerne niveau og stand, men også måden man tager imod nye 

unge medlemmer på og den information, man giver deres forældre – både via hjemmeside og andre medier, 

og når der stilles spørgsmål af forskellig slags. 

I år kører vi for første gang DMU C Cup Mini/Maxi med ATK-træning, og vi sender snart en infomail ud til de 

klubber, der skal stå for det. Vi har også ændret andre ting til 2018. Minierne, pigerne og damerne kører 

sammen med B DM. OB har sammen med OB C30+ DMU Cup og et af de nye tiltag, et pokalløb på dagen for 

Maxi C-kørere under 29 år, fået DM-løbsdagen for sig selv, hvilket giver en kortere dag. Pitbike deltager som 

et forsøg i Hold DM. Disse ting, samt den nye C Cup, har generelt givet positive tilbagemeldinger fra kørere 

og forældre til SU. 

I slutningen af 2017 fyldte arbejdet med løbskalenderen rigtig meget. Vi havde en målsætning om at kunne 

sende den ud før jul, og det lykkedes. Siden er der ikke sket ændringer, kun enkelte tilføjelser. Pt. mangles 

en arrangør af en afdeling af DM Pitbike med et tilhørende micropokalløb d. 7. april. Desværre er de klubber, 

vi havde i tankerne, sprunget fra pga. banearbejde og ny miljøgodkendelse. I sammensætningen af 

løbskalenderen har SU prioriteret god afstand mellem løbene, for at der så vidt muligt ikke skal mangles 

frivillige i klubberne. 

Den online løbskalender fungerer godt. Der mangler enkelt tilpasninger, som vil blive rettet til snarest.  
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Asger kvitterede på SK’s vegne for det store stykke arbejde, der er gjort for at få løbskalenderen til at blive 

færdig. Der er mange hensyn der skal tages, hvilket ikke gør det til en let opgave. 
 

Kurt gjorde opmærksom på, at DCC ønsker selv at tilrettelægge sine DM-datoer for 2019. Classic vil gerne 

være med i ”udbudsrunden”, hvor klubberne kan byde ind på løb, herunder DM Classic, men vil selv 

efterfølgende stå for kontakten til klubberne og for at indgå aftaler med dem, der ønsker og hvor banens 

beskaffenhed egner sig til at afholde classicløb.  
 

SU Quad 

SU-formand Flemming Kurdahl var desværre ikke til stede ved mødet, hvorfor der ikke blev givet en status 

for quad-udvalget. 
 

Evaluering af arbejdet i Sportsudvalgene 

Forinden aftenens møde havde SK rundsendt et spørgeskema til alle medlemmerne i sportsudvalgene MX, 

Quad, Classic og Event. Formålet med spørgeskemaet var at spørge ind til samarbejdet, opgavefordelingen 

og kommunikationen internt i udvalgene samt i forhold til SK. 

Blandt spørgeskemabesvarelserne var der nogle ting, som gik igen. Det var blandt andet i forhold til 

opgavefordelingen, hvor nogle føler at de sidder med mange opgaver, samt i forhold til kommunikationen, 

hvor nogle føler at de mangler information og inddragelse. SK og SU fik en generel snak om forventninger i 

forhold til mailkorrespondancer, feedback på opgaver, deadlines m.v., både internt i udvalgene, på tværs af 

udvalgene samt i forhold til SK. Det er vigtigt at alle forholder sig til dette, da manglende feedback og 

information kan være demotiverende og betyde, at man som udvalgsmedlem mister lysten til at fortsat at 

yde et stykke arbejde i udvalget. 

Lea vil sørge for efter mødet at rundsende fokuspunkterne fra besvarelserne til SU-formændene, så de kan 

forholde sig til den feedback, der er kommet.  

Asger opfordrede til, at udvalgene inden det konstituerende SK/SU-møde d. 21. marts gennemgår 

opgaveformuleringen for deres respektive udvalg og vurderer, om den er dækkende eller evt. skal justeres.  

 

Det blev nævnt som et ønske, at der ved udskiftning i udvalgene sendes en mail rundt til alle 

udvalgsmedlemmer (også i de andre udvalg) med information om, hvad den nye person i udvalget har af 

ansvarsområder. Dette blev der bakket op om fra alles side. 

 

Input til SK’s beretning 

Alle sportsudvalgene er velkomne til at komme med input til SK’s beretning til Repræsentantskabsmødet. 

Input bedes sendt til Asger senest onsdag d. 21. februar. 

 

Eventuelt 

Kurt spurgte ind til FIM’s nye tillægslicens. Denne vil blive drøftet på HB-mødet d. 15. februar, hvorefter der 

vil blive sendt uddybende information rundt. 

 

Næste SK/SU-møde 

Afholdes onsdag d. 21. marts 2018. 
 
 

Referent: LKH 15.02.2018 


