
 
 

1 
 

Referat af møde i SK MX 

 

Møde: MX 04-17 

Dato: 6. april 2017, Fjelsted Skov Kro 

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

Referent: LKH 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Velkomst 
Asger bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til Martin Skov Jensen som nyvalgt medlem af SK. 

 
2. Udpegning af SK-repræsentanter til diverse udvalg: 

Jens Steffensen vil gerne fortsætte som MX-repræsentant i Disciplinærnævnet. Lasse Oxbøll vil gerne 

fortsætte som SK’s repræsentant i Sikkerhedsudvalget. Jesper Rasmussen vil gerne fortsætte som MX-

repræsentant i Miljøudvalget. 

Selvom nogle er valgt som kontaktpersoner/repræsentanter på nogle bestemte områder eller i nogle 

bestemte udvalg, sørger man for at holde hinanden orienteret i SK. 

Grundet sin anciennitet i SK er Lasse Oxbøll valgt som næstformand i SK samt som medlem af HB. 

 

3. Evaluering af Repræsentantskabsmødet 2017 
Overordnet set forløb årets Repræsentantskabsmøde godt og som planlagt i forhold til dagsordenen. Dagens 

sidste oplæg om transpondere og EMC-programmet gjorde, at dagsordenen blev lang, men oplæggene var 

relevante at have med på dagen. 

Tidsplanen skred lidt under dagsordenspunktet ”Indkomne forslag”. På den baggrund talte SK om 

muligheden for at man, at når der inden Repræsentantskabsmødet inviteres til indsendelse af forslag, gør 

opmærksom på, at reglementsmæssige indlæg bør rettes til SK eller SU. 

”Valg til MX-Fonden” var det andet punkt, som forskubbede tidsplanen. Fremover skal der være 100% styr 

på reglerne for indstilling af kandidater til de forskellige poster, så en lignende situation ikke opstår igen.  

Ingen klubber havde sendt indstillinger ind til den ledige plads i SK. SK vil gerne opfordre klubberne til at 

indstille nogle kandidater til de ledige poster. Evt. kan der arrangeres opstillingsmøder forud for 

Repræsentantskabsmødet, ligesom det har været praktiseret tidligere. 

 

4. DMU’s Organisation  
Til orientering gennemgik Asger nogle af de organisationsprincipper i DMU, som også blev gennemgået på 

seneste HB-møde.   

 

5. Opdatering af årshjul 
Med baggrund i drøftelser på tidligere SK-møder har Lasse udarbejdet et grafisk årshjul, som overskueliggør 

de vigtigste arbejdsopgaver i SK og SU samt viser, hvornår på året, opgaverne skal løses. Årshjulet blev 

gennemgået, herunder nogle mindre tilpasninger, som er foretaget siden sidste SK-møde. 

SK vil gerne have en SK-kalender, som kan deles i Outlook, sådan at man har et fælles overblik over datoer 

for møder, deadlines m.m. i løbet af året. Lasse vil sørge for at få oprettet denne kalender. 



 
 

2 
 

6. DIF strategi 
Asger gennemgik kort de strategiske spor og målsætninger, som DMU i samarbejde med Danmarks 

Idrætsforbund har forpligtet sig til at arbejde med hen imod 2021. Udviklingen i vores licenstal viser med al 

tydelighed, at der skal gøres en seriøs indsats for at nå de målsætninger om medlemsvækst, som der er blevet 

sat sammen med DIF. Der ligger derfor et stort arbejde forude, både ifht. DIF-sporene og med den Vision MX 

2020, som SK har udarbejdet.  

 

7. Planlægning af kommende klubmøder 
Der er planlagt tre klubmøder i maj måned: mandag d. 8. maj i Kolding, tirsdag d. 16. maj i Slagelse og mandag 

d. 22. maj i Randers. Disse datoer informeres ud til MX-klubberne inden Påsken.  

Dagsordenen på klubmøderne kommer bl.a. til at omhandle arbejdet med DIF-målsætningerne, Vision MX 

2020 samt oplægget til baneklassificering, som bl.a. blev præsenteret på Repræsentantskabsmødet. 

Nærmere information sendes ud til klubberne efter Påsken. 

SK foreslår, at deltagelse på de årlige klubmøder inkluderes i baneklassificeringen som et krav til A- og B-

baner, på linje med deltagelse i Repræsentantskabsmøde og klublederseminar. 

Under dette punkt blev det også drøftet, hvilke dele af Vision MX 2020, man vil bruge mest tid på på 

klubmøderne. 

 

8. Prioritering af DMU – Eventsatsninger 
Vi skal overveje, hvor og hvornår MX skal være til stede, når vi skal prioritere vores eventkroner. Er det fx til 

Speedway Gran Prix i Horsens eller Supercross i Herning, at vi får mest ud af at være repræsenteret? SK vil 

tage en videre drøftelse om dette på et Skypemøde i maj.  

 

9. C-cup for piger og damer 
SK har i 2017-sæsonen arrangeret en C-cup for piger og damer. C-kørerne kører sammen med de andre 

kørere, men præmieres separat. SK betaler for pokaler til C-cuppen.  

Lea sørger for at sende arrangørklubberne en liste over pige-/damelicenser, så klubberne kan danne sig et 

overblik over, hvem pige- og damekørerne er og hvilke klasser, de kører. 

 

10. Fastsættelse af MX-grenspecifik tekst til DMU sikkerhedsskilte 
SK gennemgik Lasse Oxbølls udkast til sikkerhedsskilte, som forventes at være klar til sæsonen 2018. Teksten 

vedrørende flagregler (særligt gult flag) skal tilpasses, så den uden at blive uaktuel kan bære mindre 

justeringer i reglementsteksten i de kommende år. Hvor det er relevant, skal der henvises til 

www.dmusport.dk. Teksten vil blive rettet endeligt til, når vi når hen til efteråret. 

 

11. Farvekoder for MX-nummerplader 
På baggrund af et par forespørgsler fra kørere har SK undersøgt nummerpladefarver. I FIM-reglementet er 

det beskrevet, at der skal benyttes RAL-farver, og SK vil gerne have det ind i vores nationale MX-reglement 

fra 2018, så kørerne ikke kan være i tvivl om, hvilke farver, der må benyttes. SK vil drøfte emnet videre med 

SU MX.  

 

12. Godkendelse af kursusoplæg  

http://www.dmusport.dk/
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Lea udarbejdede i 2016 et oplæg til et e-kursus for MX-træningsledere. Oplægget er i løbet af vinteren blevet 

rettet til, og SK skulle derfor godkende det nye oplæg, hvilket SK også gjorde. 

Kurset sættes op i Uddannelsesportalen, og efter Påske sendes det ud til alle med en MX TL-licens. Kurset 

skal fungere som supportmateriale og derfor være tilgængeligt for alle. Der udloddes 5x2 billetter til en af de 

kommende DMA-afdelinger til lodtrækning blandt dem, som gennemfører e-kurset. 

 

13. Eventuelt 
Til DMA-afdelingerne på Sjælland er der påsat to dommere pr. løb, mens der til afdelingerne i Jylland kun er 

påsat en enkelt pr. løb. Asger har bedt Mogens Voigt om at sørge for, at der også sættes to dommere på til 

hver af de jyske afdelinger. 

Når der laves tillægsregler i løbskalenderen, skal klubben angive starttidspunkt for første heat. Det kan være 

en udfordring, når der er en måned eller mere til løbets afholdelse. Der kan også være andre ting, der skal 

tilrettes ifht. tillægsregler, dommerrapporter og løbskalenderen generelt, hvilket kontoret se på sammen 

med løbsadministrator Kim Hilkjær. 

_______________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 

 


