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Referat af SK MX møde 18-20 
 

Teams, d. 15. december 2020 

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

Hansen. 

Ikke til stede: Thomas Bangsmann. 

 

Reglementsændringer og følgebrev til reglement 2021 
Oversigten over reglementsændringer er fremsendt til Juraudvalget, som snart vil vende tilbage. Det nye 
reglement for 2021 vil blive offentliggjort på hjemmesiden inden jul.  
Sammen med det nye reglement for 2021 udsendes et følgebrev, som redegør for nogle forhold, hvor 
løbssæsonen 2021 pga. coronasituationen vil afvige fra det reglement vi kender. SK beder om forståelse for 
og frihed til at kunne tilpasse løbssæsonen til de krav vi må blive mødt med i 2021, for at alle kan komme ud 
at køre. 
 
Ny microklasse 
Der oprettes en ny microklasse fra 2021 med betegnelsen Micro 65 Høj. Den nye microklasse er målrettet de 
lidt større børn i alderen 8-13 år, som i Micro 65 Høj vil kunne deltage på en maskine med samme 
motorstørrelse som i 65-klassen, men med større hjul. Inden jul lægges der information ud på hjemmesiden 
og sendes ud til alle årets deltagere i Kids Cuppen, og klubberne opfordres til at informere deres medlemmer 
om den nye mulighed. 
 
Løbskalender 2021 
Arbejdet med løbskalenderen er nået langt, og første version sendes til klubberne fredag d. 18/12. Klubberne 
har herefter indtil d. 3. januar til at bekræfte deres løbstildeling og/eller komme med bemærkninger. 
Det er meget vigtigt, at ingen klubber offentliggør den foreløbige kalender, og heller ikke deres individuelle 
løbstildeling, da der stadig kan ske ændringer. Først når vi offentliggør kalenderen fra DMU’s side i starten af 
det nye år, må informationen lægges på klubbernes hjemmeside og facebook. 
 
Anmeldelsesfrister 2021  
På baggrund af coronasituationen køres der videre med samme model for anmeldelsesfrister i 2021, som vi 
brugte i 2020. Det vil sige, at tilmeldingsfrist 1 er 10 dage før løbet, tilmeldingsfrist 2 er 6 dage før løbet, og 
der kan ikke efteranmeldes til nogen løb. 
 
Licenstest 2021 
E-learning-testen, som skal tages af alle i forbindelse med licensbestilling, opdateres med nogle ekstra 
spørgsmål til 2021. SK godkendte oplægget, og testen vil være klar til brug, når licensbestillingen åbner d. 4. 
januar. 
 
Dommer/Stævnelederseminar 
På grund af det nuværende forsamlingsforbud afholdes der ikke Dommer/Stævnelederseminar som planlagt 
d. 16. januar 2021. Seminaret vil blive udskudt til senere på året, hvor det forhåbentlig vil være muligt at 
samles. Der sendes en mail ud til alle dommere og stævneledere med information om udskydelsen. 
 
Officials til EM 65/85 i Sønderborg 
D. 3. og 4. april 2021 er Sønderborg Motor Club vært for 1. afdeling af EM 65/85+Women. SK er gået i gang 
med at påsætte DMU-officials til EM-weekenden. 
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Aars Motocross Clubs udmeldelse af DMU  
DMU har modtaget en mail fra Aars Motocross Club, som har ønsket at melde sig ud af DMU pr. 1/1. DMU 
beklager beslutningen, men ønsker klubben held og lykke fremover. 
Aars Motocross Clubs banegodkendelse vil ikke længere være gyldig fra d. 1/1-2021, og DMU-kørere vil 
således ikke være dækket af forsikringen gennem DMU-licensen, hvis de efter d. 1/1-2021 kører på Aars 
Motocross Clubs baner.  
 
Baneprøve 2021 
Fra 2021 udsendes der ikke længere fysiske licenskort, og klubberne vil derfor heller ikke længere få 
licenserne tilsendt licenserne opdelt i to bunker, hhv. hvilke medlemmer der mangler baneprøve og hvilke 
der ikke gør. Klubberne skal selv sørge for at de nye medlemmer, som skal køre på stor bane, samt de kørere, 
der overgår fra microbanen til stor bane, kommer op til en baneprøve med spørgsmål til det teoretiske 
grundlag og en praktisk fremvisning af kørefærdighed. Baneprøver skal ikke længere registreres i FS-
systemet. 
 
Repræsentantskabsmøde 2021 og valg til SK 

Asger er på valg ved næste Repræsentantskabsmøde og genopstiller ikke til en ny periode i SK. Anders stiller 

i stedet op til formandsposten. 

Der bliver således en ledig plads i SK, og klubberne opfordres derfor til at kigge i egne rækker efter mulige 

kandidater. 

 

Næste møde 

Afholdes tirsdag d. 5. januar kl. 19 over Teams. 

 

 

 


