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Referat af SK MX møde 5-18 
 
Kolding, d. 10. april 2018 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen. 

 
Konstituering 
På HB-mødet d. 12. april skal det bekræftes, hvem der er medlem af de forskellige udvalg under SK MX. Lasse 
fortsætter som næstformand i SK, HB-medlem og desuden medlem af Sikkerhedsudvalget. Martin fortsætter 
som medlem af Miljøudvalget. Asger fortsætter som medlem af Talent- og Eliteudvalget.  
SU MX, SU Quad, SU Classic og SU Event fortsætter med samme medlemssammensætning som før 
Repræsentantskabsmødet 2018. Listen over udvalgenes medlemmer er fremsendt til JN til brug på HB-
mødet. 
SK drøftede muligheden for på sigt at nedsætte et Rekrutteringsudvalg, ligesom man har i speedway. Det skal 
overvejes nærmere, hvilke opgaver der skal løses i et sådant udvalg, samt hvilke kompetencer det kræver af 
udvalgets medlemmer. 
 
Støtte til DMA-serien 
SK MX besluttede at give et økonomisk tilskud på 15.000 kr. til DMA-serien, hvilket man også gjorde i 2017. 
 
Præcisering af MX-reglementet 
Det har været nødvendigt at foretage en præcisering af MX-reglementet vedr. Old Boys-kørerne:  
 

• § 7.2.2 Nedrykning fra klassetrin A til klassetrin B 
Dog gælder at kørere som tidligere har haft licens i klassetrin A ikke kan deltage i DM B-afdelinger i klasserne 
B MX1 og B MX2. 
 
SK har godkendt ændringen, og den er offentliggjort på www.dmusport.dk d. 12.04.2018 og dermed 
gældende fra d. 26.04.2018. 
 
Kommende klubmøder 
SK planlagde indholdet af de kommende seks klubmøder og aftalte det praktiske i forhold til forberedelse af 
materiale m.m. Der udsendes dagsorden og information om tilmelding til klubberne i løbet af april. 
 
SK-prioriteringer 2018 
SK gennemgik nogle af de opgaver, som blandt andet indgår i Vision 2020 og som der skal arbejdes med i SK 
i løbet af 2018. Disse omfatter blandt andet en beskrivelse af arbejdsopgaverne i – og arbejds- og 
ansvarsfordelingen mellem – SK og SU, både til brug i de nuværende SK og SU og på kontoret, men også af 
hensyn til fremtidens kommissions- og udvalgsmedlemmer. Lea vil samle op på eksisterende materiale og 
lave et udkast, som SK vil arbejde videre med. 
En vigtig prioritet er også informationen til klubber og medlemmer på dmusport.dk. Denne skal være let 
tilgængelig, overskuelig og opdateret, så klubber og medlemmer altid kan finde relevant og gældende 
information på hjemmesiden. 
 
Afrapportering til FU 
Som opfølgning på DMU’s strategiske spor skal de enkelte SK’er lave en kvartalsvis afrapportering til FU. Der 
er udarbejdet et skema til formålet. Lea sørger for at opdatere skemaet og sende det til JN. Fremover vil det 
løbende blive opdateret med opgaver SK-indsatser af Lea og SK. 
 

http://www.dmusport.dk/
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DMU Race Day og opfølgning på motormessen i Herning 
Ved motormessen i Herning i februar blev der i forbindelse med prøvekørsel indsamlet emailadresser på de 
besøgende. Lea sørger for at skrive ud til dem med information om den forestående Race Day den 21. april 
samt links til yderligere info om Race Day og sporten generelt. 
 
Kontrolbesøg i klubberne 
SK og kontoret har modtaget henvendelser vedr. klubtræninger, hvor flagreglerne i MX-reglementet ikke 
overholdes. Ligesom sidste år vil SK i samarbejde med banesynsfolkene foretage kontrolbesøg i klubberne 
for at følge op på, om reglerne overholdes – og hvis dette ikke er tilfældet, lukke træningen indtil 
reglementets bestemmelser respekteres. 
 
FIM-Europe Clerk of Course-kursus  
SK drøftede mulige datoer for et FIM-E Clerk of Course-kursus i Danmark i slutningen af 2018. Der arbejdes 
videre med planlægningen og koordineringen med FIM-E. 
 
Dispensation i DM B50 
Den 14. april køres 1. afdeling af DM Micro. I skrivende stund er der kun 3 tilmeldte i klassen B50, hvor der 
jf. MX-reglementet kræves 5 deltagere for at åbne klassen som DM-klasse.  
SU MX har foreslået at give dispensation til, at klassen åbnes som DM-klasse, selvom der kun er tre tilmeldte. 
SK MX besluttede at give denne dispensation. Lea sørger for at informere på hjemmesiden, på facebook og 
via mail til de tilmeldte. 
 
El-cross 
HB har besluttet, at det skal være gratis at købe elcrosslicens i DMU i 2018. Lea sørger for at kommunikere 
dette ud på hjemmeside og facebook. 
 
Nordisk Mesterskab 
SK drøftede kort status på planlægningen og markedsføringen af Nordisk Mesterskab i Næstved d. 23.-24. 
juni. Der sendes information ud igen i løbet af april, med reminder til de andre nordiske lande og til vores 
egne kørere via hjemmesiden.  
 
Børnesport/micro 
Jf. HB-referat 01-18 har Hovedbestyrelsen opfordret de enkelte SK’er til ”at fokusere på nye turneringsformer 
som kan sikre den brede deltagelse for børn i DMU’s motorsportsgrene. De enkelte SK’er har til opgave at 
præsentere konkrete tiltag, som kan implementeres fra 2019/2020.” 
SK drøftede kort de indsatser, der gøres i motocross, herunder særligt Kids Cup-konceptet, som der lægges 
mange kræfter i. Asger vil kommentere yderligere på dette til kommende HB-møde d. 12. april. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Referent: LKH. 


