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Referat af SK MX møde 01-21 
 

Teams, d. 5. januar 2021 

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

Bangsmann, Lea Kahlke Hansen. 

 
 

Løbskalender 2021 

Der er blevet arbejdet med løbskalenderen hen over juledagene, og den er nu tæt på at være klar. Kenneth 

har lagt et stort arbejde i at imødekomme klubbernes ønsker og krav så vidt det har været muligt, samtidig 

med at der er fundet arrangører til næsten alle de mange løb, der er planlagt til den kommende sæson.  

Løbskalenderen offentliggøres i løbet af uge 1. Så snart kalenderen er offentliggjort, er klubberne velkomne 

til også selv at melde ud på deres medier m.v., hvilke løb de er blevet tildelt. 

Løbskalenderen lægges på DMU’s hjemmeside sammen med en beskrivelse af, hvordan sæsonen afvikles 

(særlige regler i 2021 omkring regionsopdelte løb, samlede finaler, anmeldelsesfrister og -gebyr osv.). 

 

Reglement 2021 

SK’s ændringer til MX-reglementet er blevet godkendt af Juraudvalget, og det endelige reglement blev 

godkendt af SK på mødet. Det offentliggøres på DMU’s hjemmeside i løbet af uge 1. 

Da reglementet har gennemgået en større revision i løbet af 2020, opfordres alle til at gøre sig bekendt med 

den nye struktur og opbygning, samt naturligvis de ændringer der er foretaget til 2021. 

 

Banesynsseminar  

Der var planlagt banesynsseminar til d. 19. januar, men på grund af de seneste restriktioner fra myndig-

hederne, udsættes banesynsseminaret indtil videre. Ny dato bliver torsdag d. 18. februar. Anders sørger for 

at give banesynsfolkene besked. 

De klubber, som har løb tidligt på foråret og som ønsker banesyn i løbet af februar måned eller starten af 

marts, er velkomne til at kontakte Anders. 

 

Undervisere til officialuddannelser 

Erling Christiansen og Martin Holm Jensen har begge, efter rigtig mange års engagement i DMU, valgt at 

trække sig tilbage fra deres opgaver. SK vil gerne rette en stor tak til begge for det omfattende arbejde, de 

har lagt i undervisning, banesyn, internationalt arbejde, klubarbejde og SD/SK inden for motocross. 

Da Erling og Martin stopper, mangles der undervisere til TL-kurser i Nordjylland, samt til Teknisk Kontrol og 

Stævneleder-/Dommerkurset. Man er velkommen til at henvende sig til SK, hvis man kunne være interesseret 

i at fungere som underviser på et eller flere af disse kurser. 

 

Indsatsområder DMU strategi 2022-25 

Der arbejdes fortsat med at definere indsatsområderne for DMU’s strategi 2022-25 i samarbejde med DIF. 

SK drøftede det kort og vil gå i dybden med emnet på et kommende møde. 

 

Næste SK-møde 

Afholdes d. 20. januar kl. 19 over Teams. 


