Referat af SK MX møde 4-19
Kolding, 21. marts 2019
Til stede: Asger Pedersen, Martin Holm Jensen, Pia Stenger Nordmand, Lea Kahlke Hansen.

Asger bød velkommen til mødet – og en særlig velkomst til Pia, som er nyvalgt medlem af SK MX. Vi glæder
os meget til samarbejdet med Pia.
Konstituering af SK og repræsentation i DMU Udvalg
SK konstituerede sig med Martin Holm Jensen som næstformand.
Asger fortsætter qua sin formandspost som repræsentant for SK MX i Talent- og Eliteudvalget. Asger
repræsenterer desuden SK i det netop genopståede Uddannelsesudvalg. Martin fortsætter som
repræsentant for SK MX i Miljøudvalget. Pia bliver SK’s repræsentant i Sikkerhedsudvalget.
Træningslicenser og klubmesterskab
SK har fået en forespørgsel på en dispensation til, at man kan deltage i fælles klubmesterskaber mellem flere
klubber på en træningslicens. Spørgsmålet var også oppe at vende sidste år, og dette giver SK ikke
dispensation til; der kan deltages i klubmesterskab i egen klub på en træningslicens, men ikke andre
løbsaktiviteter end det.
Seven DM Motocross 2019
Freestyle Danmark har henvendt sig til DMU med ønske om at afvikle Freestyle DM i forbindelse med nogle
af Seven DM Motocross afdelingerne. Lea skriver ud til arrangørklubberne for at høre, om der er interesse
for det blandt nogle af dem.
Testkorps til kontrol for alkohol og euforiserende stoffer
DMU (HB) har besluttet at indføre en øget kontrol for alkohol og euforiserende stoffer. Initiativet er
koordineret med Anti Doping Danmark for input omkring procedurerne og eventuelle straffe. Det er besluttet
at lave et testkorps af dommere, som skal stå for kontrollen ved udvalgte løb og træninger i løbet af sæsonen.
Der skal udpeges to dommere fra MX. SK vil kontakte et par dommere og høre, om de vil være en del af
testkorpset.
Klubmøder i foråret
SK planlægger igen i år at holde møder med klubberne sidst på foråret. Sidste års klubmøder gav SK en masse
nyttige input, som blev brugt i SK’s arbejde året igennem.
I løbet af de kommende uger vil datoer og steder for klubmøderne blive lagt fast, og en invitation vil blive
udsendt til klubberne. SK håber at se så mange som muligt fra klubbestyrelserne til møderne.
Kommende SK-møder
SK satte datoer på de kommende måneders SK-møder:
Torsdag d. 11. april, fysisk møde.
Mandag d. 29. april, skypemøde.
Tirsdag d. 18. juni, fysisk møde.
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Referat af SK/SU-møde
SK-mødet blev efterfulgt af et SK/SU-møde med deltagelse af Morten Juel Rasmussen (SU MX), Kenneth
Frandsen (SU MX), Peter Guldberg Johansen (SU MX), Simon Wulff (SU MX), Flemming Kurdahl (SU Quad),
Martin Fogdal (SU Quad), Kurt Vad (SU Classic), foruden SK MX og Lea.
Asger bød velkommen til SU-medlemmerne. Der er mange opgaver i Sportsudvalgene, og derfor er vi glade
for, at medlemmerne vil tage et år mere, og at udvalgene er besat hele vejen rundt.
Orientering fra SK
Asger orienterede om konstitueringen i SK og om fordelingen af poster i henholdsvis Talent- og Eliteudvalget,
Uddannelsesudvalget, Miljøudvalget og Sikkerhedsudvalget. På seneste HB-møde blev det vedtaget, at HB
fremover udgøres af én repræsentant fra hver SK, som udgangspunkt formanden. Er SK-formanden
forhindret, deltager SK-næstformanden i HB-møderne.
Et blik på status på antal licenser viser, at vi ved udgangen af februar var et stykke foran i forhold til samme
tidspunkt på året i 2018. Det gode vejr i januar og februar har formentlig haft en indvirkning på 2019-tallene,
men vi håber selvfølgelig, at vi vil kunne se en samlet fremgang, når året går på hæld.
Peter Guldberg nævnte, at det er vigtigt at vi i DMU bliver bedre til at informere vores kørere og medlemmer
om baggrunden for de beslutninger, der bliver taget i Hovedbestyrelsen og i SK – herunder beslutninger om
for eksempel begrænset brug af afrivningsglas og ændrede anmeldelsesfrister. Der er altid et grundlag for de
beslutninger, men det er ikke altid, kommunikationen kommer hele vejen rundt mellem DMU, klubber og
kørere. Dette var der enighed om bordet rundt.
Arbejdet i udvalgene - siden sidst og fokusområder til 2019
Sportsudvalg MX:
Vi skal for alvor i gang med sæsonen nu, og det kan godt mærkes. Her op til sæsonstart har der været en del
ansøgninger fra kørere om op- og nedrykning. Der er mange kørere tilmeldt til det første DM B i Kolding,
hvilket tegner godt for sæsonen.
I forhold til løbskalenderen har vi fået mange positive tilbagemeldinger på, at der er kommet en afdeling
mere på DM-A, DM B og DM OB. Selve indtastningen af løbene er også afsluttet nu, selvom den kom lidt
senere i gang pga. vi måtte afvente nogle IT-opdateringer. I år er løbene udspecificeret sådan på
onlinekalenderen, at det er nemt for alle at søge netop de løb frem via søgefunktionen, som er relevante for
dem. Der er desuden indlagt løbende links til reglementet og til klubbernes hjemmesider. Særligt kalenderen
for de 3- og 4-hjulede samt pitbike har taget tid og kostet kræfter at få på plads i år. Samtidig er der de
internationale løb at tage hensyn til, som gør det til et virkeligt stort arbejde at få kalenderen til at hænge
sammen.
Planlægningen af Kids Cup er i fuld gang, herunder påsætning af trænere til ATK-delen og udarbejdelse af
tidsplaner til løbsdelen.
Peter Guldberg nævnte desuden, at han har været til Extrem Enduro og her ser en spændende mulighed for
deltagelse af crosskørere, som vi måske kunne gøre noget ud af at fremhæve.
Sportsudvalg Quad:
Quad skal til at starte op med en ny klasse, 450cc, som er en sammenlægning af 400cc og 500cc C-klassen.
SU Quad har lyttet meget til de klubber, man har kørt hos de sidste par år, og fulgt deres råd om at ”slanke”
antallet af klasser.

2

I 2018 sås en stigning i antallet af tilmeldinger til løb, og vi hører på vandrørene, at kørerne glæder sig til at
komme i gang med 2019-sæsonen. Det tyder også på, at nogle kørere, som har været ude af sporten i nogle
år, vender tilbage til denne sæson. Der har været positiv feedback på løbskalenderen.
Nordisk Mesterskab afvikles ikke i 2019. Dette vil også blive kommunikeret ud til kørere og klubber.
Sportsudvalg Classic:
I Classic-verdenen går det godt. Vi er glade for løbskalenderen, og meget stolte over, at hele 13 klubber har
søgt om vores løb. Det er ikke på alle baner, at de gamle maskiner kan køre, men SU Classic er meget glade
for klubbernes interesse og har skrevet rundt og kvitteret til alle, der har søgt DM.
Der er fokus på at bevare antallet af kørere i sporten. Selvfølgelig vil vi gerne være flere, men vi oplever også
et frafald pga. alder, som er svært at gøre noget ved.
Der arbejdes med øget sikkerhed i form af splitstart i nogle af de klasser, hvor der er mange deltagere.
Endelig er vi ved at planlægge CEMAR i Aalborg. I den forbindelse savner vi noget præcis information om FIM
tillægslicensen (dette følger Lea op på).
MX Event:
Der er en måned til første afdeling af DM-A, og MX Event er i fuld gang med arbejdet. Der er bestilt flyers,
fribilletter og bannere, der arbejdes på det første nummer af MOTO, Jakob er i fuld gang med
ryttergårdsaftalerne m.v. Et spændende nyt projekt er den container, som vores nye mand Lars Borup har
bestilt, og som skal følge med rundt til DM-A-afdelingerne. Den skal dels bruges som podiebagvæg og som
opbevaring, men kan også bruges som presserum, stand og meget andet.
Der er meget nyt for mig (Lea) i MX Event, men jeg nyder godt af at have nogle erfarne mennesker i udvalget,
Asger er en stor hjælp og jeg må heldigvis også stadig trække på Martin Wigh og hans erfaring.
Samarbejdet med SK og udvalgene imellem – herunder intern fordeling af opgaver
Asger gennemgik kort nogle af DMU’s Organisations- og Ledelsesprincipper, som HB har opstillet og arbejder
med.
Blandt andet er det vigtigt, at alle frivillige ledere har in mente, at vi så vidt muligt skal undgå
interessekonflikter. Næsten alle har én eller anden tilknytning til sporten i forvejen – om det er som kører,
forælder, klubbestyrelsesmedlem, forhandler etc.
HB har også arbejdet med at få defineret en beskrivelse af kompetencer og arbejdsopgaver for en SKformand. I SK har vi arbejdet med at lave en oversigt over, hvilke opgaver og ansvarsområder, der ligger i
henholdsvis SK og Sportsudvalgene, samt hvordan disse opgaver relaterer sig til hinanden. Sportsudvalgene
har fået oversigten over opgaver tilsendt og vil få den rundt endnu en gang, og kommentarer og tilføjelser
må meget gerne sendes til Lea.
Det er vigtigt, at vi alle byder ind og giver feedback, når vi har opgaver som for eksempel de årlige
reglementsændringer. Det er et rigtig stort arbejde, og når det ligger på få hænder, som det gjorde i 2018,
bliver det ikke bare opslidende, men vi risikerer også at overse eller se os blinde på nogle ting. Hvis
arbejdsprocessen kan gøres smartere, så hører vi det gerne, men ellers forventer vi jeres input, når vi skriver
rundt. I forhold til reglementet, så vil vi bede jer om at notere ned i løbet af året, hvis I støder på emner, der
skal drøftes. Vi skal have en ”bruttoliste” klar allerede efter sommerferien, så vi har tid nok til at arbejde med
det. I den sammenhæng vil det også være en god idé at lægge kørermøderne lige efter sommerferien.
Løbskalenderen er også et kæmpe arbejde, hvoraf det meste ender hos Kenneth i SU MX. Her er det vigtigt,
at de andre Sportsudvalg også løfter deres del af arbejdet, så ikke det bliver en uoverstigelig opgave, selvom
den stadig vil være stor.
Vi har bedt Kenneth om at liste sine opgaver i SU MX op, og som I kan se, er det en lang liste. Det er ikke
holdbart, at alle de opgaver ligger på én person, så SU MX bør sætte sig sammen og få fordelt nogle af
opgaverne ud på flere hænder. Vi ser frem til at se en plan for opgavefordelingen, og få navne på, hvem der
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sidder med hvilke opgaver – det letter også arbejdet for Lea på kontoret, at hun ved, hvem hun skal tage fat
i med forskellige spørgsmål.
Flemming kom med et forslag om, at man kunne lave mere langsigtede, flerårige planer for løbsafvikling, for
at lette arbejdet med løbskalenderen, som i princippet starter forfra hvert år.
Derudover blev der nikket til, at man i udvalgene forholder sig til fordelingen af opgaver. Ikke mindst for at
sikre alles fortsatte motivation til at gøre en indsats i udvalgene.
Asger rundede af med at orientere udvalgene om klubmøderne senere på foråret, hvor udvalgene er meget
velkomne til at deltage. Datoerne vil blive sendt rundt af Lea, så snart de er på plads.
Asger takkede alle for fremmødet og ønskede en god sæson.
_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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