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Referat af SK MX møde 4-20 
 

Teams, d. 26. marts 2020 

Til stede: Asger Pedersen, Pia Stenger Nordmand, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas 

Bangsmann, Lea Kahlke Hansen. 

 

 

Coronavirus og løbskalendersituationen pt. 

Den aktuelle status på Corona-situationen er, at der er lukket ned for alle DMU-aktiviteter til og med d. 13. april. 

Der er desuden lukket ned for løbsaktiviteter i hele april måned. DMU følger regeringens og DIFs retningslinjer 

og anbefalinger og følger udviklingen løbende. 

Som situationen er nu, håber vi at kunne afvikle løb som planlagt fra begyndelsen af maj måned. Dette 

forudsætter dog, at der kan åbnes op for træning umiddelbart efter d. 13. april, da kørerne skal have mulighed 

for at kunne træne minimum 2-3 uger inden løbsdeltagelse. Derfor er vi nødt til at afvente situationens udvikling, 

før vi kan sige, hvornår vi kan starte op igen. 

 

Aflyste officialkurser 

På grund af Corona blev nogle officialkurser i marts måned aflyst. SK vil gerne sammen med underviserne finde 

nye kursusdatoer, når vi ved, hvornår vi kan starte vores aktiviteter op igen. Klubber som ved, at de har behov 

for officialkurser, må gerne allerede nu give besked til Lea, så vi kender behovet rundt omkring. 

 

Indstilling til udvalg 

D. 21. marts udløb fristen for indstilling af personer til sportsudvalgene. Der er ikke kommet nye indstillinger i 

MX, hvorfor SU Quad, SU Classic og SU MX Event fortsætter, som de så ud før Repræsentantskabsmødet. 

 

Udpegning af medlemmer fra MX til Disciplinærnævnet 

Der skal udpeges to medlemmer fra MX til det nye Disciplinærnævn. SK MX har udpeget Lasse Oxbøll, som 

tidligere har siddet i SK MX, og Poul Hjorth, som tidligere har været udpeget til Disciplinærnævnet af HB. SK vil 

gerne takke Jens Steffensen for mangeårig indsats. 

 

Revision af DMU’s reglementer  

Der er blevet sat gang i arbejdet med at revidere DMU’s reglementer med hjælp fra en advokat. Indtil videre har 

advokaten kigget på Alment Reglement og givet input til, hvordan opbygningen af dette kan gøres mere 

hensigtsmæssig. Senere kommer turen til grenreglementerne, og i den forbindelse skal SK lave en plan for 

arbejdet samt beslutte, hvem der skal være en del af arbejdsgruppen. 

 

Dommerklassificering  

Dommersamlingen i speedway, som SK MX ellers ville have deltaget i for at få inspiration til arbejdet i vores egen 

gren, er aflyst pga. Coronavirus. Vi vil dog prøve at komme videre med arbejdet alligevel, og udnytte tiden mens 

andre projekter ligger stille. Asger har haft taget kontakt til tidligere sportssekretær Kasper Darfelt, som med sin 

erfaring med dommerklassificering i fodboldens verden gerne vil hjælpe os i gang i MX.  
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Klubmøder i foråret 

Der er planlagt klubmøder i foråret på følgende datoer og hos følgende klubber: 

• Mandag d. 25/5, Kolding Moto Cross Klub 

• Torsdag d. 28/5, Maglehøjen i Roskilde  

• Torsdag d. 4/6, Fyens Motor Sport 

• Onsdag d. 10/6, Hjørring Motor Sport 

• Torsdag d. 11/6, Hadsund Motor Klub 

Klubbestyrelsesmedlemmer må gerne allerede nu sætte kryds i kalenderen ud for den dato, der er relevant for 

dem. SK håber at se mange klubbestyrelsesmedlemmer deltage i klubmøderne. 

SK drøftede indholdet af klubmøderne. Der vil blandt andet komme til at være fokus på, hvordan vi kan arbejde 

for størst mulig sikkerhed på og omkring banen. SK vil arbejde videre med indholdet på kommende møder, og 

mere information vil blive sendt rundt til klubberne på et senere tidspunkt. 

 

Næste møde 

Afholdes tirsdag d. 7. april kl. 18 over Teams. 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 


