
 
 

1 
 

Referat af SK MX møde 7-20 
 

Teams, d. 30. april 2020 

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

Bangsmann, Lea Kahlke Hansen. 

 

 

Coronavirus og løbskalendersituationen pt. 

SK har arbejdet med forskellige scenarier for løbskalenderen, som kan blive mulige at afvikle, hvis regeringen 

lemper forsamlingsforbuddet efter d. 10. maj. Det er dog for tidligt at gøre mere, før vi kender situationen efter 

d. 10. maj. SK aftalte derfor et nyt møde torsdag i uge 19, hvor vi forhåbentlig kender regeringens planer og kan 

forholde os til noget konkret.  

 

Test af startunderlag 

Asger og Kenneth har udarbejdet et oplæg til forskellige typer af startunderlag, som skal afprøves i Randers og 

Hedeland. SK aftalte at gå videre med dette oplæg og blive klogere på fordele og ulemper ved de forskellige typer 

i praksis. 

 

DM-ugen flyttes til 2022 

På grund af Coronavirus udskydes mange store sportsarrangementer fra 2020 til 2021, hvilket giver et ekstra 

pres på 2021-sæsonen. Danmarks Idrætsforbund har derfor besluttet at udskyde DM-ugen fra 2021 til 2022-

sæsonen. Datoen i 2022 bliver d. 20.-26. juni. 

 

Status fra MX Event 

DM-A-klubber, forhandlere og sponsorer har alle fået beskeden om, at der ikke vil kunne afvikles publikumsløb 

til og med august måned. Sponsorerne har vist sig positive overfor at rykke deres sponsoraftaler med MX Event 

frem til 2021-sæsonen. Det er vi rigtig glade for, da det giver et godt udgangspunkt for forberedelserne af næste 

sæson, og vi til den tid får mulighed for til fulde at leve op til de aftaler, vi har indgået med sponsorerne.  

 

Status på Eye Track 

En række klubber har ansøgt DMU om økonomisk tilskud fra DMU/DIF til installation af flagsignalsystemet Eye 

Track på deres baner. DMU er i gang med at kigge på ansøgningerne og forventer at give svar til de første klubber 

ved udgangen af uge 18. Herefter fortsætter klubberne selv koordineringen med Eye Track i forhold til bestilling, 

levering og opsætning. 

 

Næste SK-møde 

Afholdes torsdag d. 7. maj kl. 20. 
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Referent: LKH. 


