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Referat af SK MX møde 07-17 

Onsdag d. 5. juli, Skype 

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

 

Opdatering af ”Kom i gang med motocross”-folder 

Martin Thenning fra kontoret er i gang med at opdatere Kom i gang-folderne for bl.a. MX, og han har 

fremsendt et udkast til SK for kommentarer og input.  

SK vil gerne have, at det skrives ind i teksten, at motocross er en social sport uden for banen, og at 

kammeratskabet og sammenholdet er en stor del af sporten. Billederne i folderen bør også afspejle dette. 

Derudover skal billederne illustrere, hvordan det er at være begynder i motocross – dvs. før man når til de 

hop og stunts, som også beskrives som en del af sporten. 

SK godkendte indholdet med ovenstående rettelser. 

 

Flagobservatører 

SK overvejer muligheden for at indføre ”flagobservatører” som en supportfunktion til flagposterne ved løb. 

Dette koncept skal afprøves ved nogle løb på den anden side af sommerferien, og til dette formål påtænkes 

DM-A i Hedeland, DM-A i Morsø, Hold DM i Hjørring samt evt. B DM i Næstved eller Han Herred. 

Martin tager kontakt til Hedelands Motorklub med henblik på at få lavet aftaler med 3-5 flagobservatører til 

DM-A i Hedeland d. 13. august. 

 

Klubmøder efteråret 2017 

Som forberedelse til klublederseminaret og i øvrigt for at styrke kontakten til klubberne vil SK i september 

måned afholde to klubmøder med udvalgte MX-klubber; ét i Øst og ét i Vest. Møderne vil særligt have fokus 

på klubbernes arbejde med den daglige drift og de udfordringer, der ligger i den opgave, samt på klubbernes 

rekruttering og pleje af medlemmer og frivillige. 

Martin og Asger tager kontakt til nogle klubber i henholdsvis Øst og Vest og får fastsat et par datoer. Disse 

meldes ud til de pågældende klubber senest i begyndelsen af august. 

 

Spørgsmål til reglementsændring vedr. resultatberegning 

Ole Poetzsch fra Sønderborg Motor Club har fremsendt et skriv til SK med spørgsmål til forståelsen af 

ændringen i MX-reglementets §3.6 Resultatberegning: ”I tilfælde af, at den elektroniske registrering ved løb 

svigter, kan tidtageren foretage en manuel registrering af køreren, som indgår i beregningen af det samlede 

resultat.” 

Ole spørger til, hvorvidt tidtageren skal indsætte køreren i beregningen. Det skal tidtageren ikke – men han 
kan gøre det. SK vil svare Ole Poetzsch skriftligt med et uddybende svar. 
 

Oprykning og resultatadministration 

Lea gav en kort opdatering på dette emne, som også blev drøftet på forrige SK-møde. Kontoret har været i 

kontakt med flere forskellige personer, som har kompetence på området, og der indkaldes til et fælles møde 

mellem disse i august måned, som vil danne grundlag for det videre arbejde.  
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Inden udgangen af september måned skal SK have taget stilling til, hvordan oprykning skal håndteres 

fremover – både af hensyn til evt. IT-udviklingsarbejde og til arbejdet med reglementet for 2018. 

 

Sponsoroplæg vedr. DMU Kids Cup 

Lea arbejder sammen med Kenneth Frandsen fra SU MX på et sponsoroplæg vedr. Kids Cuppen. Asger 

orienterede kort SK om dette arbejde. Oplægget sendes i uge 27 til mulig sponsor med henblik på et 

samarbejde i 2018. 

 

DM-A 

Asger orienterede kort om det arbejde, der er i gang ifht. udvikling af DM-A-serien. Asger, Martin Wigh 

Knudsen og Jonas fra kontoret har undersøgt muligheden for at få MX – Event momsregistreret. Dette kunne 

evt. ske gennem en fond. 

 

Nordisk Møde 

DMU har endnu ikke modtaget invitation til og program for årets Nordiske Møde. SK afventer og vil ud fra 

programmet tage stilling til deltagelse. 

 

Næste møder 

Kommende SK-møder er fastsat til tirsdag d. 1. august og onsdag d. 23. august. 

 

Referent: LKH 


