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Referat af SK MX møde 10-20 
 

Brøndby, d. 29. juni 2020 

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

Bangsmann, Simon Wulff, Kenneth Kaalund, Lea Kahlke Hansen. 

 

 

Velkommen 

Asger åbnede mødet og bød særligt velkommen til kørerrepræsentant Simon Wulff og ATK-koordinator Kenneth 

Kaalund, som også var inviteret med til aftenens SK-møde. Alle fortalte kort om baggrund og arbejdsområder, så 

Kenneth og SK kunne lære hinanden lidt bedre at kende.  

 

ATK-tiltag 2020 

Kenneth Kaalund redegjorde for de opgaver, han har arbejdet med indtil videre i DMU. Det har bl.a. været Dansk 

Motorsport Award, som blev afholdt i februar, og sikkerhedsskilteprojektet, som skrider godt fremad. Kenneths 

primære fokus er dog ATK, og han har været beskæftiget med forældreworkshops, samlinger for micro og 65cc, 

trænersamlinger, lavet hjemmetræningsvideoer og flere andre ting. Når efterårsløbssæsonen starter op, vil 

Kenneth koordinere ATK-træningen i forbindelse med Kids Cup samt ATK-træningen for Ungdomsringen forud 

for det fælles pokalløb mellem Ungdomsringen og DMU. 

 

Internationale løb 2021-2022  

Kenneth Kaalund har været i kontakt med Sport Event Danmark omkring eventuelt samarbejde om internationale 

events i 2021-2022. SK drøftede mulighederne og vil sammen med Kenneth arbejde videre med, hvad der kan 

komme i spil. 

 

Dansk EM-afdeling i 2021 

Klubberne har frem til d. 17. juni haft mulighed for at søge om afholdelse af internationale løb i 2021. SK drøftede 

indkomne ansøgninger fra klubberne og besluttede at pege på Sønderborg Motor Club som arrangør af en 

afdeling af EMX 65/85+Women i foråret 2021. 

 

Efterårsløbssæsonen 2020  

Klubberne har frem til d. 21. juni haft mulighed for at søge om afholdelse af løb i efterårssæsonen, som 

planlægges at starte op fra d. 8. august. SK har i den forgangne uge arbejdet med løbskalenderen ud fra de 

indkomne ansøgninger og har udarbejdet et udkast til kalender. På mødet blev der arbejdet videre med udkastet, 

som vil blive sendt rundt til klubberne for gennemsyn og kommentarer onsdag d. 1. juli. Senest søndag d. 5. juli 

skal klubberne have meldt tilbage til SK, om de har kommentarer til eller udfordringer med deres tildelte løb. 

Herefter offentliggøres den endelige løbskalender i starten af uge 28. 

SK besluttede desuden følgende: 

• Tilmeldingsgebyrerne vil være uændrede, det vil sige 205 kr. ved frist 1 og 405 kr. ved frist 2. 
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• For at give både klubber og SK mere tid til at forberede løbsdagen når det præcise deltagerantal kendes, 

flyttes tilmeldingsfrist 2. Tilmeldingsfrist 1 er stadig 10 dage før løbet, mens tilmeldingsfrist 2 vil være 6 

dage før løbet i resten af 2020. 

• Der er ingen eftertilmelding, hverken til mesterskabsløb eller pokalløb. 

• Både mesterskabsløb såvel som pokalløb er kun åbne for kørere med dansk klubmedlemskab og dansk 

licens. 

 

Evaluering af klubmøderne  

SK evaluerede på de netop afholdte klubmøder i Hjørring, Hadsund, Kolding, Roskilde og Broby. Næsten alle MX-

klubber har været repræsenterede til møderne, hvilket har været rigtig positivt. Der skal også lyde stor tak til de 

klubber, som lagde lokaler til møderne. 

Der er stor forskel på, hvilke emner der fylder mest, afhængigt af hvor i landet der holdes møde. Der er ligeledes 

forskellige opfattelser af DMU, hvilket måske betyder, at SK, SU og kontoret skal blive bedre til at fortælle om 

det arbejde der gøres og hvorfor vi gør det, som vi gør. 

SK vil gerne høre fra klubberne, hvad de synes om klubmødernes format, relevans og indhold. Lea vil derfor i uge 

28 sende et spørgeskema ud til alle klubbestyrelsesmedlemmer. De klubbestyrelsesmedlemmer, som ikke har 

deltaget i møderne, må også meget gerne besvare spørgeskemaerne og angive, hvorfor de ikke har deltaget. 

 

Reglementsrevision 2020 

I løbet af foråret er der blevet sat gang i arbejdet med at revidere alle DMU’s reglementer. Dette skal blandt 

andet sikre en mere logisk struktur af reglementerne og gøre dem mere overskuelige og lette at arbejde med. 

Arbejdsgruppen består indtil videre af Asger, Lea, Jesper Søe Bergmann og Jørgen Bitsch. 

Efter revisionen af Alment Reglement er turen nu kommet til MX-reglementet. Det forventes, at det nye MX-

reglement ligger klar i løbet af juli måned, hvorefter det sendes rundt til SK. 

De egentlige ændringer af reglementet forholder SK sig til efter sommerferien. Sportsudvalgene opfordres til 

allerede nu at forholde sig til eventuelle ønsker til reglementsændringer i henholdsvis quad og classic og 

fremsende dette til Lea. 

 

Stævneleder- og dommerkursus 

Det årlige MX Stævneleder- og dommerkursus afholdes i november måned. Dato og sted meldes ud til klubberne 

inden længe. 

 

Kommende SK-møder 

Tirsdag d. 1. september, Brøndby/Sjælland. 

Tirsdag d. 6. oktober (SK/SU-møde), Fyn eller Jylland. 

Evt. Teamsmøder aftales løbende. 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 


