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Referat af SK MX møde 13-19 
 

Brøndby, d. 2. december 2019 

Til stede: Asger Pedersen, Martin Holm Jensen, Pia Stenger Nordmand, Lea Kahlke Hansen. 

 

 

 

Status på reglementer 

Alment Reglement er blevet opdateret til 2020 og vil blive offentliggjort på DMU’s hjemmeside i starten af 

december. 

Ændringerne til Motocrossreglementet er blevet fremsendt til Juraudvalget og afventer godkendelse. Enkelte 

ændringer mangler stadig afklaring og vil blive fremsendt til Juraudvalget snarest for godkendelse i løbet af 

decmber. Motocrossreglementet for 2020 offentliggøres på DMU’s hjemmeside inden jul. 

 

Status på løbskalender 

Sportsudvalget og SK har arbejdet målrettet på løbskalenderen, og den har været sendt rundt til klubberne 

til kommentarer i slutningen af november. Kalenderen er nu meget tæt på at ligge klar og vil kunne 

offentliggøres i starten af december måned. 

 

SK MX visioner og prioriteter til 2020 

Piger og kvinder i motorsport, styrket samarbejde med Ungdomsringen, ATK-træning, el-sport og sikkerhed 

er nogle af de områder, som SK MX vil prioritere i 2020. I forbindelse med aftenens SK-møde var planlagt et 

Skypemøde med FU, hvor prioriteterne skulle drøftes, men dette blev udskudt til en senere dato. I stedet 

gennemgik SK indsatsområderne og aftalte tovholder og videre forløb.  

Der arbejdes på en træningslejr for piger og kvinder, gerne i samarbejde med off track-grenene. Pia er 

tovholder og tager kontakt til klubber, som har vist interesse. 

Asger og Lea tager sammen med Kenneth Kaalund den videre kontakt med Ungdomsringen. SK bakker op om 

et styrket samarbejde, som vi ser at Kenneth med fordel kan blive en del af.  

ATK-træningen arbejder Asger og Lea også videre med sammen med Kenneth K. 

Banehåndbogen forventes at ligge klar i sin første version i februar måned, så den kan benyttes til banesyn i 

2020. Henover vinteren vil der blive fyldt noget mere indhold på, herunder indhold der flyttes fra 

reglementet, samt billeder. Desuden vil banesynsfolkene og sikkerhedsudvalget få mulighed for at komme 

med input til den igen. Henover 2020 vil man så kunne indsamle nogle erfaringer, som kan bruges til en 

eventuel opdatering ved udgangen af sæsonen.  

 

Licenstest spørgsmål udarbejdes  

Lea havde udarbejdet et oplæg til spørgsmål til den e-learningtest, som skal tages i forbindelse med tegning 

af licens. Disse blev gennemgået og godkendt af SK. 

 

Dommer-/stævnelederseminar 2020 

Der afholdes Dommer-/Stævnelederseminar i Odense lørdag d. 18. januar, hvor alle dommere og 

stævneledere har mødepligt. Invitation og info om tilmelding og deltagernes forberedelse vil blive sendt ud 

inden jul. Asger og Lea udarbejder invitation og oplæg til program til videre drøftelse i SK. 

Ligesom de sidste par år skal deltagerne gennemgå en e-learningtest med spørgsmål til reglementet inden 

seminaret. Lea udarbejder et oplæg til testspørgsmål til godkendelse i SK. 
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SK mødes som sædvanlig fredagen inden seminaret for at forberede lørdagen. Lea sender diverse materiale 

rundt til SK til forberedelse. 

I forbindelse med Dommer-/Stævnelederkurset blev der også talt om Dommer- og Stævnelederkurset, som 

blev afholdt d. 17. november. Der manglede for nogle noget afklaring omkring kursets indhold, hvorfor det 

er vigtigt at beskrivelsen af kurset præciseres til næste år.  

 

DM-A 2020 

SK ser en fordel i at have en jury med til DM-A-løbene, og det vil man indføre til 2020-sæsonens DM-A-løb. I 

2020 vil man også begynde at arbejde med klassificering af dommerne, ligesom det ses i mange andre 

sportsgrene, herunder også speedway. 

 

Banesyn Sjælland 2020  

SK planlægger at sende banesynsfolkene mere rundt til forskellige baner, så en bane ikke altid synes af den 

samme banesynsmand. Det er et princip som blandt andet bruges i SVEMO, og som man nu også gerne vil 

afprøve i DMU. Banesyn planlægges sammen med banesynsfolkene på banesynsseminaret d. 15. januar.  

 

Næste møde 

Næste SK-møde afholdes tirsdag d. 17. december over Skype. 

 

 

 


