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Referat af SK MX møde 7-18 
 
Kolding, 19. juni 2018 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Skov Jensen, Lea Kahlke Hansen. 

 
 
Opsamling på klubmøder 2018 
SK gennemgik klubbernes input til de forskellige emner, som blev diskuteret på klubmøderne, herunder 
licensudviklingen, medlemsvækst og fastholdelse, sikkerhed m.v. SK vil arbejde videre med de input der kom, 
hvoraf nogle kan handles på med det samme og andre tages med i SK’s mere langsigtede arbejde og strategi.  
SK sætter pris på klubbestyrelsernes deltage i klubmøderne og vil på Klubkonferencen i november spørge ind 
til, om klubberne fortsat vil støtte op om disse klubmøder til næste år. 
 
Nye sikkerhedstiltag 2019 
Af referatet fra seneste hovedbestyrelsesmøde fremgår det, at alle SK’er skal give en tilbagemelding på, hvad 
der skal arbejdes med på sikkerhedsområdet i 2019. 
En af de ting som er i støbeskeen i MX er en banehåndbog, en guide til udformningen og vedligehold af baner, 
procedurer i forbindelse med banesyn m.m. SK har fået inspiration fra SVEMO og KNMV og vil frem mod 
næste møde se nærmere på deres materialer med henblik på en dansk udgave. 
Ved FIM-løb anvendes på nogle hop to flagofficials, én foran hoppet og én efter hoppet. Det skal ligeledes 
afprøves i nogle løbssituationer herhjemme. 
I Vordingborg er man nået et godt stykke videre med sit nye lyssignalsystem, og SK modtager jævnligt 
opdateringer, når systemet er blevet testet og udviklet på. Det aftales med klubben, hvornår det er muligt 
for SK at se systemet i funktion. 
SK talte desuden om muligheden for at lave en kort flaginstruktionsvideo, som kan linkes til via fx en QR-kode 
og dermed være en lettilgængelig hjælp til mindre rutinerede flagofficials. 
 
Nordisk Mesterskab 
SK drøftede kort status på tilmeldinger til Nordisk Mesterskab, som afholdes i den kommende weekend d. 
23.-24. juni. Deltagerantallet ser overordnet set pænt ud, og kombinationen med Grand Junior-løbet samme 
weekend giver god mulighed for, at flere familiemedlemmer kan komme ud at køre samme weekend. 
 
DIF Soldaterprojekt  
Danmarks Idrætsforbund har rettet henvendelse til DMU omkring deltagelse i DIF Soldaterprojekt. Projektet 
involverer skadede veteraner, der typisk er mennesker, som tidligere har haft stor glæde af idræt, motion og 
bevægelse. Med projektet vil man tilbyde veteraner idræt og fællesskaber, for at skabe mere velvære og 
overskud i deres hverdag. 
SK vil kontakte Danske Veteraner og spørge ind til kendskabet til og interessen for DIF Soldaterprojekt, samt 
til et eventuelt møde med henblik på at tilbyde skadede veteraner muligheden for at dyrke motocross i DMU-
regi. 
 
Klubkonference 2018 
Klubkonferencen 2018 afholdes d. 2.-3. november. På de kommende SK-møder vil indholdet til den MX-
specifikke del af Klubkonferencen blive planlagt. Information udsendes til klubberne til efteråret. 
 
Ansøgning om internationale løb 2019 
FIM Europe har netop haft frist for ansøgning om internationale løb i 2019. Slagelse Motocross har ansøgt 
om en afdeling af EM 65/85 + Women.  
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Officiallicenser og brug af fysiske officiallicenskort 
Kontoret arbejder på en bedre og mere fleksibel løsning i forhold til udstedelse og fornyelse af officiallicenser. 
Desværre er det ikke alle officials, som får fornyet deres medlemskaber, mens de har aktive officiallicenser 
som gælder over en 3-årig periode. Dermed fungerer nogle som officials uden at have medlemskab, hvilket 
vil sige at deres licens faktisk ikke er gyldig og de ikke er dækket af forsikringen. 
På den baggrund drøftede SK betydningen af det fysiske licenskort til officials samt gyldighedsperioden for 
officiallicenser. SK er åbne overfor en lettere og smartere måde at håndtere officiallicenserne på og vil gerne 
høre mere fra kontoret om, hvordan det kan håndteres fremover. I den forbindelse ser SK også gerne, at 
officiallicensernes gyldighed ændres til 1 år. Deltagelse på dommer-/stævnelederseminar hvert år er desuden 
obligatorisk for fornyelse af såvel S- som D-licens. 
 
Uddannelse 
Pt. undersøges muligheden for at blive en del af DIFs e-learningplatform med samme muligheder for 
brugerstyring og -rapportering, som vi har på vores egen e-learningplatform i dag. Forventeligt får vi en 
afklaring på det på den anden side af sommeren. Hvis vi vælger at blive en del af DIFs platform, kan vores 
eksisterende kursusindhold overflyttes. 
SK ønsker et e-learningkursus til kørerne, som er obligatorisk for udstedelse af kørerlicens. Kurset skal have 
fokus på sikkerhed og grundlæggende køreregler, herunder flagreglerne. Lea undersøger vilkårene for 
yderligere integration mellem medlemssystemet FS og e-learningplatformen. 
SK drøftede desuden obligatoriske e-learningkurser i forbindelse med fornyelse af TL- og TK-licens.  
Der bruges fortsat e-learningkurser som forberedelse til dommer-/stævnelederseminaret. 
 
CoC-kursus 
SK planlægger sammen med FIM-Europe et CoC-kursus (Clerk of Course – international stævneleder). Kurset 
afholdes i Billund d. 10. november.  
 
Aktivitetslog MX 
SK gennemgik og godkendte den opdaterede aktivitetslog for MX. Aktivitetsloggen fremsendes til FU og skal 
bruges i forbindelse med afrapportering til DIF senere på måneden. 
 
Overblik over arbejdsfordeling i SK og SU  
SK arbejder på en mere overskuelig oversigt over fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver i SK og 
Sportsudvalgene. Oversigten skal dels bruges i SK’s og udvalgenes arbejde, men den skal også ligge på 
hjemmesiden og give andre et indblik i, hvem der gør hvad – blandt andet så man, hvis man overvejer at stille 
op til et udvalg, kan få en idé om arbejdsopgaverne i det pågældende udvalg.  
Der er lavet et foreløbigt udkast, som SK kom med nogle kommentarer til, og som Lea vil arbejde videre med. 
 
Næste møder 
Der afholdes et SK-møde over Skype i løbet af juli, dato aftales. 
Der afholdes et fysisk SK-møde torsdag d. 16. august. 
Der afholdes SK/SU-møde tirsdag d. 4. september, med fokus primært på reglementsændringer, løbskalender 
og klassesammensætning til 2019. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Referent: LKH. 


