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Referat af SK MX møde 10-18 samt SK/SU-møde 
Tirsdag d. 4. september 2018, Kolding 

 

 

SK-møde 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Holm Jensen, Lea Kahlke Hansen. 

 

Reglementsændringer 

Der er rundsendt et foreløbigt udkast til reglementsændringer til alle Sportsudvalgene, som udgangspunkt 

for SK/SU-mødet senere på aftenen. SK drøftede kort udkastet samt et par yderligere forslag til reglements-

ændringer, som er kommet til siden. 

 

Banehåndbog 

Der blev arbejdet videre med den planlagte banehåndbog, der skal udformes som en vejledning/guide til 

klubber og banesynsfolk. Udover det materiale, som SK allerede har fra SVEMO og KNMV, vil SK også søge 

inspiration hos FIM, som også arbejder på en banehåndbog i internationalt regi. Arbejdet med 

banehåndbogen vil være forankret i SK og i øvrigt foregå i samarbejde med banesynsfolk og klubber. 

 

Banesynsevaluering 

SK planlægger et møde med banesynsfolkene for at evaluere på 2018-sæsonen og de nye tiltag, som sæsonen 

har budt på. Banehåndbogen vil også være et punkt på dagsordenen til dette møde, som planlægges til d. 9. 

oktober.  

 

Klubkonferencen  

Programmet til MX-delen af årets Klubkonference foreligger i udkastform. SK vil finpudse oplægget på næste 

SK-møde og få aftaler på plads med oplægsholdere m.v. 

Næste møde 

Næste SK-møde afholdes mandag d. 17. september over Skype. 

 

 

SK/SU-møde 
Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Holm Jensen, Morten Juel Rasmussen (SU MX), Kenneth 

Frandsen (SU MX), Simon Wulff (SU MX), Flemming Kurdahl (SU Quad), Svend Høgfeldt (SU Quad), Martin 

Fogdal (SU Quad), Kurt Vad (SU Classic), Lea Kahlke Hansen. 

Ikke til stede: SU Event. 

 

Velkomst og orientering fra SK 

Asger bød velkommen til de fremmødte SU-medlemmer. Mødet blev indledt med en status på 

licensudviklingen, som viser en lille tilbagegang i forhold til sidste år, hvilket dog kan nå at indhentes inden 

årets udgang. Licensstatistikken rundsendes til SU-medlemmerne efter mødet. 
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Bordet rundt - sæsonen der er gået 2018  
 
SU MX 
Der har netop været afholdt kørermøde for Old Boys-kørere, og tilbagemeldingerne på dét møde samt 
løbende gennem sæsonen bekræfter os i, at ændringerne i OB-klasserne til denne sæson har været en succes. 
Der kom flere gode input fra OB-kørermødet, som SU MX vil arbejde videre med. 
DM B og Mini kører sammen med Dame og Pige, hvilket fungerer godt, selvom der godt kunne have været 
flere deltagere. 
Overordnet set virker deltagerantallet til at være status quo i forhold til sidste år, dog med undtagelse af 
landsdelsmesterskaberne og C Cup Mini/Maxi, hvor der har været få tilmeldinger i år.  
Der skal tjekkes op på, om alle relevante løb kommer frem ved afkrydsning af klasser i løbskalenderen – så 
kørerne har overblik over, hvor de har mulighed for at køre med. 
Kids Cuppen kører rigtig godt med i alt 29 klubber, der har været repræsenteret i DMU Yamaha Kids Cup i år. 
Den seneste afdeling i Haderslev lå samtidig med Hold DM, men nåede alligevel op på et flot deltagerantal. 
Der arbejdes på en drejebog til klubberne, som generelt har mange spørgsmål til afviklingen, særligt når 
løbsdagen kombineres med ATK-træning dagen forinden. 
 
SU Quad 
I vinters var quads løbskalender for første gang nogensinde på plads inden årsskiftet, hvilket var rigtig positivt. 
Efterfølgende fandt vi ud af, at flere klubber ønskede quadløb, end der var planlagt i antal af løb, hvilket jo 
er rigtig dejligt. Det er vigtigt for SU, at vide besked om alle de klubber, der gerne vil have quad. 
2017-sæsonen var våd, og det havde vi in mente forud for 2018’s første løb i Børkop. Løbet blev flyttet til 
Aalborg, som tog rigtig godt imod os. Resten af året er det gået riggtig godt med afholdelsen af løb. 
Ved enkelte af løbene har der været en lille fremgang i deltagerantallet. Ved Nordisk Mesterskab og DM i 
Uhre var der over 60 quadkørere med en del deltagelse fra nordmændene, i Aalborg 57. Desværre betød de 
datoer, nordmændene valgte til deres afdelinger af Nordisk Mesterskab, at vi ikke kunne sende ret mange 
danske kørere til Norge, da de lå midt i højsæsonen og turen derfor blev væsentligt dyrere. 
D. 22.-23. september afholdes des Nations i Slagelse. Der har været lidt udskiftning på landsholdet her op til, 
men der er styr på tingene og vi glæder os til løbet i Slagelse. 
Overordnet set har det været en rigtig god sæson med positiv stemning på banerne, og klubberne har taget 
godt imod os de steder, hvor vi stadig må komme. 
Vi har kun haft positive oplevelser med at afvikle alle løbene sammen med sidevogn, og ligesådan med pitbike 
ved afdelingen i Slagelse. 
 
SU Classic 
Classic har afviklet de første fire DM-afdelinger. Classic har en rimelig tilgang stadigvæk, specielt i EVO, der 
er nye kørere med hver gang. I gennemsnit er vi 80-85 pr gang nu, contra ca. 60 før. Vi har et par nordmænd 
med også.  
Vi var nødt til at flytte den første DM-afdeling i Hadsund i marts til april. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme 
på, hvilke baner der køres på og hvornår, i forhold til at alle vores kørere og maskiner skal kunne være med. 
Samtidig skal vores afdelinger ikke ligge for tæt, heller ikke på udenlandske løb, da vores kørere så ikke har 
mulighed for at være med i de løb, de gerne vil.  
I forhold til klubbernes ansøgning om løb til 2019, så vil Classic gerne være en del af ansøgningsskemaet, 
hvorefter man selv vil stå for at få aftaler med klubberne på plads. I internationalt regi er der stillet forslag 
om 4 EM-afdelinger til næste år, så det bliver en udfordring at få til at passe sammen. Det er selvfølgelig 
vigtigt, at SU Classic og SU MX sørger for løbende at tale sammen og koordinere planlægningen af 
løbskalenderen.  
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Det er gået rigtig godt hos de klubber, Classic har gæstet i år. Der var lidt udfordringer i Slangerup, men det 
blev løst og kørerne var meget tilfredse med banen i SLMK. 
Derudover har vi brugt meget tid på at forsøge at afklare de nye regler vedr. FIM’s nye tillægslicens, og vi 
synes stadig, at vi mangler nogle endelige svar, som vi håber at vi får. Den nye licens betød, at der manglede 
en del kørere ved sommerens løb i Linköping. 
I weekenden d. 8.-9. september er der DM for Hold på Farleigh Castle, og vi er ligeledes med i Tjekkiet om 14 
dage, hvor vi håber at få nogle medaljer med hjem fra.  
 
Sæsonen 2019  
 
SU Quad 
2019 bliver et år med udfordringer. Ud fra det vi hører, fornemmer vi, at vi ikke er færdige med at falde i 
antal, hvis ikke vi gør noget markant anderledes. Vi kigger på flere områder, herunder økonomien, licenser, 
løbstilmeldingsgebyr, løbsklasser, antal løb, hvor må vi køre m.v.  
Vi oplever frustration over, at vi betaler det samme i licenspris som solokørerne, til trods for, at vi ikke har 
nær så mange løb. Derfor vil vi gerne kigge på licensstrukturen og muligheden for at få en licens i samme 
prisklasse som nogle af de andre, små grene i DMU. 
Der er kommet flere baner til, som ikke er åbne for quadkørere. SU er interesseret i at vide, hvordan dette 
påvirker klubbernes baneklassificering og deres status som hhv. A- og B-baner.  
Hvad angår løbsklasser, så skal vi ”slanke os” og have gjort os mere attraktive for klubberne, i og med at vi 
skal kunne slås sammen med andre løbsklasser end vores egne. Det er målet for 2019 – samtidig vil vi rigtig 
gerne prøve at have 5 løb på ”nye” baner til næste år. 
 
I forhold til spørgsmålet om, at ikke alle klubber er åbne for quad, så uddybede SK, at et evt. krav til alle 
klubber om at være åbne for alle motocrossgrene kræver en vedtægtsændring, som skal gennemføres på et 
Repræsentantskabsmøde. Det er således ikke noget, SK har myndighed til at bestemme. Vedrørende 
klassificeringen af baner, så er vi endnu i en testperiode, hvor det kan blive aktuelt at tilpasse kravene i 
klassificeringen. 
 
SU Classic 
Vi satser på endnu flere medlemmer, for vi kan se på facebook og på interessen rundt omkring, at der er 
nogle derude, der gerne vil i gang. 
Vores løbskalender går vi i gang med når løbsansøgningerne er kommet ind, og koordinerer med SU MX. Vi 
har opfordret vores medlemmer til at gå hjem og fortælle deres klubber, at de skal søge vores løb. 
 
SU MX 
I SU MX har vi forskellige ting på programmet til næste sæson. 
Den nye opdeling i Old Boys fungerer godt, og den vil vi fortsætte med. Vi kan se, at vi har flere deltagere i 
50+, hvilket er meget positivt. Vi overvejer muligheden for at lave en afdeling mere af DM OB, så der kommer 
6 afdelinger med i alt 12 heat, hvoraf 10 er tællende.  
På baggrund af det lave deltagerantal til landsdelsmesterskaberne har vi overvejet, om der kun skal være tre 
afdelinger af dette i stedet for fire. 
Til gengæld arbejdes der på en SJ Cup på Sjælland. 
Vi skal huske at tænke over at planlægge flest løb til om foråret – det er typisk dér, folk er mest ivrige efter 
at komme ud at køre. 
Endelig er der C-løbene. Her overvejer vi at lade C Maxi Open/u. 29 udgå og i stedet lave en C MX1 Cup og 
en C MX2 Cup i forbindelse med DM Old Boys. I tillæg til dette kunne arrangeres en ATK-træningsweekend, 
som alternativ til C Cup Mini/Maxis løbsafdelinger med tilhørende træning. 
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Reglementsændringer  
Det foreløbige udkast til reglementsændringer blev gennemgået. Nogle af ændringer var der enighed om, 

nogle blev sorteret fra og andre vil man arbejde videre med, herunder at få dem præciseret yderligere og få 

endelige formuleringer på plads.  

En opdateret oversigt over reglementsændringer vil blive rundsendt til alle SU’erne, når det er blevet 

arbejdet igennem igen i SK. 

SU Classic vil fremsende deres ønsker til reglementsændringer til SK snarest. 

 

Tak for i dag 

Mødet blev afsluttet og SK takkede udvalgene for deres deltagelse. 
 

 
 

Referent: LKH. 


