
 
 

1 
 

Referat af SK MX møde 3-19 
 
Skype, 21. februar 2019 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Holm Jensen, Lea Kahlke Hansen. 
 
 
Opfølgning D/S-seminar 
SK evaluerede kort på årets Dommer-/Stævnelederseminar, som blev afholdt d. 19. januar. Blandt andet gav 
dagens program anledning til, at SK arbejder videre med nogle spørgsmål omkring persondata, blanketter til 
registrering af uheld, test for alkohol/euforiserende stoffer og andre emner. Dagens drøftelser betød også, 
at SK noterede nogle punkter i reglementet, som skal tages op til gennemsyn i forbindelse med 
reglementsarbejdet til 2020. 
SK drøfter løbende, hvordan vi sikrer, at vores dommere er opdaterede på reglerne og i øvrigt bedst muligt 
klædt på til at varetage dommerjobbet. Der blev talt om mulige emner til et eksternt oplæg til D/S-seminaret 
2020. 
 
Evaluering af banesynsseminar 
Der blev afholdt banesynsseminar d. 22. januar. Desværre var ikke alle banesynsfolkene til stede, men alle 
har efterfølgende fået tilsendt referatet fra mødet. Der blev talt om den kommende sæson, herunder særlige 
fokusområder som vinkler og bredde på nedkørsler m.m. Baneklassificeringen, som har fuld virkning fra og 
med sæsonen 2019, blev også drøftet, da det er banesynsfolkenes ansvar at klassificere de baner, de e r ude 
og syne.  
 
Messeevaluering 
I forbindelse med Supercross blev der igen i år afholdt motormesse i Herning. Frivillige fra motocross og 
speedway under DMU stod for prøvekørsel og repræsentation af sporten, og tog sig blandt andet af de 311 
børn og unge, som fik en prøvetur på den til lejligheden byggede minibane. Der vil nu blive fulgt op på de 
gæster, hvis kontaktoplysninger blev registreret på messen, med mere information om DMU og 
sportsgrenene. 
Der er behov for nogle flere materialer som bannere, rol l ups m.v., som kan bruges til messen og andre 
arrangementer, hvor vi gerne vil skabe synlighed omkring motocross. Lea vil se på, hvad der skal indkøbes. 
 
EM Slagelse  
Der er blevet påsat ledende officials og jurysekretær til EMX 65/85+Women i Slagelse d. 11.-12. maj. 
 
Opdatering på DM-A 
I MX Event og SK har man afholdt møde med DM-A-klubberne d. 13. februar. Sideløbende arbejdes med 
forskellige ideer og projekter til den kommende DM-A-sæson. Nogle af disse blev drøftet på aftenens møde. 
Asger og Lea arbejder videre og holder løbende klubberne orienteret. 
 
Repræsentantskabsmødet 
SK drøftede kort det kommende repræsentantskabsmøde, hvortil der er blevet udsendt dagsorden, 
opstillinger og indkomne forslag. SK aftalte, at input til beretningen sendes til Asger inden ugens udgang. 
 
Årets klub  
SK gennemgik MX-klubbernes indstillinger til ”Årets klub” og udvalgte den klub, som man vil indstille til prisen 
i Hovedbestyrelsen. Årets klub udvælges på HB-mødet d. 1. marts og prisen overrækkes på DMU’s 
Repræsentantskabsmøde i Horsens d. 2. marts. 
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Status på Projekt Udsatte Unge 
DMU har fået bevilget penge fra DIFs Initiativpulje til et projekt, der kan inddrage udsatte unge i 
foreningsverdenen. For at opnå mere viden på området har DMU i løbet af vinteren været i dialog med 
Politiets Ungdomsklub (PUK) og Amager Motocross Klub, som allerede har etableret et samarbejde. DMU har 
fået tilsagn af DIF til, at de bevilgede midler bruges til et projekt, der støtter op om det arbejde med at 
inddrage udsatte unge i motocrosssporten, som PUK allerede varetager i samarbejde med AMcK. 
 
Prøv Motorsport 2019 
Lørdag d. 27. april 2019 afholdes der fælles Åbent Hus-dag i DMU under overskriften ”Prøv Motorsport”. I 

skrivende stund er 21 MX-klubber tilmeldt. 

Deltagelse i Prøv Motorsport d. 27. april og afholdelse af andre Åbent Hus-arrangementer i løbet af 2019-

sæsonen tages med i baneklassificeringen, der ligger til grund for fordelingen af løb til 2020-sæsonen. 

 
Næste møde 
Næste planlagte SK-møde afholdes d. 21. marts, hvor der også afholdes SK/SU-møde.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
Referent: LKH.   


