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Referat af SK MX møde 10-17 
 

Onsdag d. 6. september 2017, Kolding 

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

 

 

Sager i DMU’s Disciplinærnævn og Ordensnævn 

SK MX vendte kort de to sager, som pt. behandles i hhv. Disciplinærnævnet og Ordensnævnet. 

 
Demonstration af elektroniske flagsystemer 
D. 29. august afholdte SK et arrangement hos Kolding Motocross Klub, hvor alle MX-klubber var inviteret til 
at opleve tre forskellige elektroniske systemer til brug ved flagning i forbindelse med træning. Blandt de ca. 
50 deltagere var 19 MX-klubber repræsenteret, samt SK, SU MX og MX banesynsfolk. SK vil arbejde videre 
med projektet i løbet af 2018. 
 
Klublederseminar 
SK gennemgik mulige emner til årets klublederseminar, herunder emner for de workshops, som vil udgøre 
en del af lørdagens program. SK arbejder videre med indhold og program på de kommende SK-møder, og Lea 
sørger for at kontakte eventuelle oplægsholdere. Information sendes ud til klubberne i oktober måned.  
 
Licensstatistik 
Asger gennemgik kort medlems- og licenstallene pr. 31.08.2017. For MX viser licenstallene en tilbagegang på 
ca. 5 % ifht. samme tidspunkt i 2016. 
 
Nordisk Mesterskab 2018 
I 2018 er det Danmarks tur til at være vært for Nordisk Mesterskab. Asger har afholdt Skypemøde med de 
øvrige nordiske lande vedr. afviklingen i 2018, og det vil blive drøftet videre i SK og sammen med 
sportsudvalgene samt med de andre nordiske lande. 
 
Uddannelse  

På HB-mødet d. 5. september blev status på uddannelsesområdet gennemgået for de enkelte SK’er. Med 

udgangspunkt i præsentationen fra HB-mødet drøftede SK det videre arbejde med de igangværende 

projekter på uddannelsesområdet i MX, herunder prioriteringen af de forskellige projekter. 

D. 18. november 2017 afholdes der MX stævneleder- og dommerkursus i Kolding. Lea skriver ud til klubberne 
for at gøre opmærksom på dette og opfordre til, at man begynder at kigge efter kommende 
stævneledere/dommere. 
 

Brændstofkontrol  
Der er blevet nedsat et udvalg under HB, som skal beskæftige sig med kontrol af brændstof. MX 
repræsenteres i dette udvalg af Asger.  
 
Klubmøder i september 
SK har planlagt to klubmøder med udvalgte klubber i september måned. Møderne afholdes hos hhv. Næstved 
Motor Klub d. 21. september og Aars Motocross Club d. 25. september. Møderne vil have fokus på klubbernes 
organisering, den daglige drift og udfordringerne heri, herunder medlemsrekruttering, fastholdelse og 
frivillighed. SK gennemgik dagsordenen for klubmøderne, som sendes ud til de deltagende klubber d. 8. 
september.  
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Dagsorden til kommende SK/SU-møde  
SK gennemgik dagsordenen for det kommende SK/SU-møde, som afholdes d. 12. september. Dagsordenen 
sendes ud til SU-formændene d. 7. september. 
 

Næste møde 

Afholdes sammen med SU-formændene d. 12. september 2017 på Fjelsted Skov Kro. 

 

Referent: LKH. 


