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Referat af SK MX møde 9-19 
 

Kolding, 4. september 2019 
Til stede: Asger Pedersen, Martin Holm Jensen, Pia Stenger Nordmand, Lea Kahlke Hansen. 

 

 

 

Orientering fra Nordisk Møde 

Asger og Lea deltog i Nordisk Møde i Uddevalla d. 23. august. Her deltog desuden repræsentanter fra Norge, 

Finland og Sverige. Mødet handlede især om Nordisk Mesterskab, som det har været svært at skabe 

opbakning til de seneste år.  

Inden Nordisk Møde havde vi møde med SVEMOs Sportskommission Motocross og nogle af deres 

banesynsfolk omkring sikkerhed og banesyn. Dette var meget interessant og givtigt i forhold til den 

banesynshåndbog, der arbejdes på herhjemme. 

 

Orientering fra konference om kvinder i motorsport 

Pia har været i Helsinki og deltaget i en konference om kvinder i motorsport. Der var ikke så mange deltagere 

fra motocrosssporten, men i alt omkring 80 deltagere fra 25 forskellige lande, heraf langt de fleste kvinder. 

Det var første gang, konferencen blev afholdt. Der var mange spændende oplægsholdere og mange ting, som 

vi kan lade os inspirere af herhjemme i forhold til at styrke kvindernes indgang til og plads i motorsporten. 

SK vil drøfte emnet yderligere på kommende SK-møde. 

 

Klubkonferencen 

SK drøftede indhold til MX-delen af årets Klubkonference, som afholdes d. 1.-2. november i Horsens. Lea vil 

opstille et foreløbigt program, som kan arbejdes videre med på kommende SK-møde. 

 

Officialkurser 

Der har været et par forespørgsler på TL- og TK-kurser. Martin og Lea vil sørge for at koordinere nogle 

kursusdatoer i løbet af efteråret. Der afholdes MX stævneleder- og dommerkursus d. 16. november. 

 

Næste møde 

Næste SK-møde afholdes d. 17. september i Hedeland.  
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Referat af SK/SU-møde 
 

Til stede: SK og Lea, Morten Juel Rasmussen (SU MX), Kenneth Frandsen (SU MX), Peter Guldberg Johansen 

(SU MX), Simon Wulff (SU MX), Flemming Kurdahl (SU Quad). 

Afbud fra: Kurt Vad (SU Classic). 

 

 

Orientering fra SK 

Asger gennemgik kort medlems- og licensstatistikken. Der var nogle spørgsmål til statistikken, som vil blive 

sendt rundt udvalgene efterfølgende. 

 

Bordet rundt – sæsonen der er gået 

SU MX: Vi er nu et godt stykke henne i sæsonen og snart færdige med årets løbsaktiviteter. Deltagerantallet 

til løb her efter sommerferien er gået rigtig meget ned. Det skal vi prøve at analysere på årsagen til. Det 

gælder særligt DM’erne og landsdelsmesterskaberne. Sidste år blev DM’erne hævet med en afdeling, om det 

har noget at gøre med det, kan vi ikke sige her og nu. Nogle har ønsket, at vi går tilbage til 5 DM-afdelinger i 

stedet for 6.  

Foråret var meget kompakt ifht. løbsafvikling, særligt DM-A’erne. Vi skal overveje, hvilke udenlandske og 

internationale løbsserier, vi tager hensyn til, når vi laver vores kalender for næste år. Generelt skal vi se på 

vores løbsstruktur – antal løb, klassesammensætning m.v. 

Heatlængden på 30 minutter til DM-A er lang tid, der skal vi overveje, om det er bedre at gå tilbage til 25 

minutter. 

Der afholdes kørermøder i forbindelse med DM-A lørdag d. 7. september i Svendborg og i forbindelse med 

DM-B fredag d. 20. september på Mors (DM-B-mødet er flyttet fra d. 6. september).  

Det blev desuden aftalt, at der udsendes et spørgeskema til alle A-kørere i uge 37, for at sikre et bredt felt af 

tilbagemeldinger på de emner, der også tages op på kørermødet i Svendborg. 

 

SU Quad: Vi har afholdt 5 DM-afdelinger og mangler en enkelt afdeling nu. Vi har faktisk fået en tilgang af 

løbsdeltagere i løbet af året. Vi havde ikke nordmændene med i år, og der manglede vi omkring 10 kørere. 

Men når dagen var slut, havde vi det antal med, som vi plejede – så en tilgang på omkring 10 kørere har vi 

haft. Samtidig vil jeg tro, at 30% af denne tilgang, det er nye hver gang. 

Generelt har vi efterhånden fået hyggen tilbage, som vi besluttede at arbejde for sidste år. Specielt ved de to 

seneste afdelinger har der været rigtig god stemning. 

Vores A-klasse slås vi lidt med. Der er desværre meget uro og internt splid. 

Derudover har vi fået en landstræner, Karsten Sølvsten. Han arbejder blandt andet på en 6 måneders plan 

for landsholdsaktiviteterne. Om nogle få uger deltager vi i EM for Hold i Tyskland.  

Alt i alt har det været en meget positiv 2019-sæson. 

 

Kommende sæson, løb og klassesammensætning  

De forskellige løbsserier blev gennemgået, og SK og SU drøftede antallet af afdelinger i hver serie. 

Muligheden for at kombinere klassesammensætningerne på en anden måde blev også drøftet. Det er vigtigt, 

at det ikke giver underskud for klubberne at afholde løb – derfor skal det så vidt muligt tilstræbes, at der til 

alle afdelinger er et vis antal deltagere.  

For at sikre, at løbsdagene hænger sammen, vil der blive udarbejdet tidsplaner for alle typer mesterskabsløb, 

inden der tages beslutninger om ændringer på løbsstruktur eller klassesammensætning. 
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Ud fra aftenens drøftelser vil der blive lavet et oplæg til løbsansøgning til 2020, som vil blive sendt rundt til 

udvalgene, inden det udsendes til klubberne i oktober. 

 

Reglementsændringer 2020 

Der er ikke kommet kommentarer til det oplæg til reglementsændringer, som arbejdsgruppen har 

udarbejdet. Arbejdsgruppen vil gå videre med oplægget i løbet af september og rundsende det til udvalgene 

igen. 

SU Quad vil fremsende sine ønsker til reglementsændringer til SK hurtigst muligt. 

SU Classic har allerede fremsendt et første udkast til reglementsændringer og forventer at kunne sende 

resten inden længe. 

 

_______________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 

 

 


