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Referat af SK MX møde 8-20 
 
Teams, d. 13. maj 2020 
Til stede: Asger Pedersen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas Bangsmann, Lea Kahlke Hansen. 
Ikke til stede: Pia Stenger Nordmand, Anders Johansen. 
 
 
Opdatering omkring Mylaps 
Første punkt på dagsordenen var et møde mellem SK og tidtagerne Kristian Lang og Michael Kristiansen. Kristian 
og Michael var i november 2019 på en konference hos Mylaps i Holland, hvor de fik indblik i, hvad der arbejdes 
med hos Mylaps og hvilke ideer og tiltag der er på tegnebordet fremover. Kristian og Michael gav SK et indblik i 
deres udbytte af konferencen hos Mylaps.  
Det er vigtigt, at klubberne og deres tidtagere løbende holder sig opdaterede på status på deres Orbits-versioner. 
Som tidligere informeret stopper Mylaps supporten til Orbits 4 i juni 2020 – programmet vil stadig kunne bruges, 
men der vil ikke komme yderligere opdateringer.  
Klubberne er altid velkomne til at kontakte Kristian Lang for support, og det kan også anbefales tidtagere at 
melde sig ind i facebookgruppen ”DMU MX tidtagere”, hvor der kan udveksles erfaringer og hjælp, når der er 
brug for det. 
Tidtagerne og SK aftalte at udsende et spørgeskema til tidtagerne for at indsamle information om, hvilke Orbits-
versioner, der er i brug rundt om i klubberne. Dette for at få et overblik og bedre kunne yde support til klubberne 
og deres tidtagere. 
 
Coronavirus og løbskalendersituationen pt. 
Danmarks Idrætsforbund udsendte onsdag d. 13. maj deres retningslinjer for udendørs idræt, som tager afsæt i 
Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs”. DMU udsendte torsdag 
sine præciserede retningslinjer, som også er at finde på www.dmusport.dk. Disse gælder udelukkende træning. 
Da forsamlingsforbuddet på max. 10 personer fastholdes som minimum indtil d. 8. juni, vil der ikke blive afviklet 
nogle former for løb i motocross i perioden frem mod denne dato. Hvad der eventuelt kan lade sig gøre derefter, 
må vi afvente regeringens udmelding om.  

Det er stadig muligt at afvikle officialkurser, og klubber med behov for uddannelse af officials kan kontakte Lea. 

Banesyn udføres som normalt, og de klubber der endnu ikke har fået foretaget banesyn, kan ligeledes kontakte 
Lea eller deres banesynsmand direkte for at få aftalt en dato for dette. 
 
Kommende klubmøder 
De fem regionale klubmøder var oprindelig planlagt til at finde sted i slutningen af maj og begyndelsen af juni. 
På grund af coronasituationen besluttede SK på mødet at rykke nogle af møderne til senere datoer, så alle 
møderne finder sted efter d. 8. juni, hvor forsamlingsforbuddet forhåbentlig er blevet lempet til 30-50 personer.  
De opdaterede datoer for klubmøderne er: 
10. juni, Hjørring Motor Sport 
11. juni, Hadsund Motor Klub 
15. juni, Kolding Moto Cross Klub 
18. juni, Roskilde 
25. juni, Fyens Motor Sport 

http://www.dmusport.dk/
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Alle klubberne vil modtage en mail fra Lea med de nye datoer, og senere følger dagsorden og information om 
tilmelding. Igen i år håber SK på stor tilslutning til klubmøderne. 
Klubmøderne vil selvfølgelig kun blive gennemført, såfremt forsamlingsforbuddet lempes efter d. 8. juni. 
 
Næste SK-møde 
Aftales løbende. 
 
 
___________________________________________________________________________________________
Referent: LKH. 


