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Referat af SK MX møde 13-20 
 

Kolding, d. 28. september 2020 

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

Bangsmann, Lea Kahlke Hansen. 

 

 

Løbskalender 2021 

Coronasituationen udvikler sig hele tiden, og ingen kan forudse, hvilke restriktioner der vil være gældende, når 

vi når til foråret 2021 og en ny løbssæson. I forhold til løbskalenderen 2021 vil SK derfor tage højde for, at vi med 

stor sandsynlighed stadig er underlagt forsamlingsforbud og regler om afstand til den tid. Det kan betyde, at 

nogle løb og klasser vil skulle afvikles på andre måder. SK vil udarbejde et spørgeskema til klubberne, hvori 

klubberne bliver spurgt til, hvilke løb de ønsker at afholde. Dette er ikke et løbsansøgningsskema i første omgang, 

men et middel til at lodde stemningen blandt klubberne. 

Spørgeskemaet vil blive sendt ud d. 2. oktober, og alle klubber bedes besvare det. 

 

Klubkonferencen 2020 

SK drøftede afholdelsen af Klubkonferencen i en alternativ udgave i år i henhold til forsamlingsforbuddet. Mere 

information følger snarest. 

 

Møde om DMU strategi 2022-2025 

Tirsdag d. 29. september afholdes der et indledende møde omkring arbejdet med DMU’s strategi 2022-2025. 

Her deltager en række klubbestyrelsesmedlemmer og kørere, som har sagt ja til at give input til strategiarbejdet. 

Strategien vil være tema på flere kommende møder, hvor alle klubber vil have mulighed for at komme med input 

og forslag. 

 

Orientering fra HB-møde 

Asger orienterede om nogle af punkterne fra seneste HB-møde. Blandt andet overvejes en forenkling af 

licensstrukturen til næste år, hvilket blev diskuteret i SK.  

FU har udarbejdet en beskrivelse af risikostyring i DMU, som der vil blive arbejdet videre med både i HB og i SK. 

Oplægget kan ses i referatet fra HB-mødet d. 15/9. 

 

Næste møde 

Aftales løbende.  

Der afholdes banesynsevaluering d. 21. oktober. 
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Referat af SK/SU-møde  
 

Til stede, udover SK og Lea: Flemming Kurdahl og Henrik Rasmussen fra SU Quad samt Kurt Vad fra SU Classic. 

 

 

Løbskalender 2021 (fortsat) 

SK fortsatte drøftelserne omkring løbskalenderen 2021 sammen med udvalgene.  

 

Det nye MX-reglement 

Revisionen af MX-reglementet er nu afsluttet, og Lea fremviste det nye reglement og tankerne bag opbygningen 

af det. Reglementet vil blive sendt rundt til SK og SU efter mødet.  

 

Reglementsændringer til 2021 

Asger og Lea har udarbejdet en liste over mulige reglementsændringer til 2021. SK og SU tog hul på at drøfte 

nogle af punkterne på aftenens møde. Da det ikke var muligt at nå igennem alle punkterne, blev det aftalt, at 

Asger, Pia og Lea arbejder videre med det og sender et oplæg til ændringsdokument rundt til resten af gruppen. 

Det blev aftalt, at SU Quad og SU Classic fremsender deres ønsker til reglementsændringer inden udgangen af 

oktober. 

 

Sæsonen der er gået 

Udvalgene fortalte om, hvordan sæsonen er gået, samt hvilke tanker de gør sig om næste sæson: 

 

Classic 

Sæsonen blev kort, men det er positivt at det lykkedes at afvikle nogle løb, og de løb der blev afviklet er gået 

rigtig godt. Som altid har det også været godt vejr, når der blev kørt Classic DM. 

Hvis ikke det bliver muligt at afvikle løb til næste år, så vil vi opfordre til nogle fælles træninger. Men hvis vi godt 

kan køre løb, så vil vi selvfølgelig gøre det som vi plejer. 

Super Evo klassen er blevet en stor succes, hvilket kan ses på at der allerede er et pænt antal kørere i den nye 

klasse, og det til trods for Corona i år. Der skal nok komme flere til. 

Noget som vi ser potentiale i og gerne vil se nærmere på, er short track. Vi er i kontakt med nogle folk som har 

erfaringer med det fra andre lande, og vi tror, at det kunne være en gren af vores sport, som mange vil synes er 

sjovt. Det bliver noget, vi kommer til at snakke mere om, også i forhold til licens m.v. 

 

Quad 

Sæsonen nåede lige at komme i gang, så sluttede det hele. Men de to løb vi har haft, er gået godt. 

Der er kommet mellem 5-10 nye kørere i quad. Det kan vi se, fordi vi kun er lidt færre end vi plejer, selvom vi 

ved, at vi mangler 10-15 af de kørere, vi plejer at se til løb. 

450cc-klassen, som er ny, er blevet en stor succes. Det var rigtig godt, at vi indførte den. 

Vi har overvejet, om vi skulle have færre klasser end vi har nu, men det er vanskeligt at se hvor vi skulle lave 

ændringer, så det betyder måske at vi har ramt det rigtige leje, som vi har det nu. 
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Det var rigtig ærgerligt, at de to første løb blev aflyst pga. corona, så vi ikke fik testet af, at vores små klasser 

skulle køre sammen med nogle af de små tohjulede. Dét ser jeg frem til, at vi kan få lov til at teste af i 2021. Hvis 

vi skal have 5-6 løb, bør i hvert fald 1-2 af dem være spredt ud, så vores kørere kører sammen med de tohjulede. 

Det vil også give os mulighed for at komme ud og prøve nogle nye baner. 

Karsten Sølvsten har afholdt træningssamlinger med meget høj deltagelse blandt kørerne, og der har været en 

god stemning til disse arrangementer, hvilket er meget positivt. 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 

 

 


