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Referat af SK MX møde 04-21 
 

Teams, d. 2. marts 2021 

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

(kørerrepræsentant), Lea Kahlke Hansen. 

Ikke til stede: Thomas Bangsmann. 

 

 

Løbskalender 

Pokalløbene i marts måned samt EM-afdelingen i Sønderborg d. 3.-4. april er blevet aflyst pga. det gældende 

forsamlingsforbud, og der har været nogle spørgsmål gående på, hvorvidt løbene i april kan afvikles. Det 

håber vi selvfølgelig på, at de kan, men vi er også nødt til at afvente, hvornår der sker en lempelse af 

forsamlingsforbuddet. 

SK valgte at aflyse løbsdagen d. 10. april, hvor der skulle have været kørt DMU C Cup Mini/Maxi i Han Herred 

og på Amager. Tidligere udmeldinger fra regeringen er kommet forholdsvis sent ifht. udløb af restriktioner, 

og vi er nødt til at sikre, at kørerne har tid til at tilmelde til løbet, og at klubberne også kan nå at forberede 

sig. 

DM-A, DM Dame og DM Quad500 i Han Herred d. 11. april er undtaget fra forsamlingsforbuddet ud fra reglen 

om eliteidræt, og forventes derfor at kunne afvikles. 

Øvrige løb fra d. 17. april og fremefter tror og håber vi indtil videre, at vi kan afvikle som planlagt. 

 

SK besluttede, at oprykning på baggrund af placeringer i det endelige resultat i soloklasserne i 2021-sæsonen 

vil være frivillig, eftersom det endelige resultat afgøres ud fra blot 4 finaleheat.  

 

På grund af de særlige regler for professionel idræt, som betyder at DM-A-serien kan afvikles med undtagelse 

fra de generelle restriktioner, vil det desværre ikke før sommerferien være muligt for B-kørere, der slutter i 

top 5 ved en afdeling af DM B, at deltage i DM-A afdelingerne. 

 

De nye Old Boys klasser i 2021 

Vi skal have gjort medlemmerne opmærksomme på, at der som et forsøg her i 2021-sæsonen vil blive kørt 

med flere klasser inden for Old Boys. Der vil blive sendt information ud til klubberne, og det vil også blive lagt 

på hjemmeside, facebook og i appen, så budskabet forhåbentlig kan blive spredt godt og grundigt.   

 

Godkendelse af reglementsændringer  

SK har foretaget nogle ekstra reglementsændringer til 2021-reglementet. Det handler blandt andet om de 

nye Old Boys-klasser, samt mindre justeringer i afsnittene om Påklædning (hættetrøje), Motorcyklen 

(pigdæk) og Pitbike (inkludering af 80cc luftkølet maskine). 

SK godkendte reglementsændringerne, og når de også er godkendt i Juraudvalget, vil det nye reglement blive 

lagt på DMU’s hjemmeside (forventet i løbet af uge 10). 

 

Opfølgning på manglende Dommer-/Stævnelederseminar 

Hvis det bliver muligt at forsamles i større grupper efter påske, kan det blive aktuelt at få afholdt sæsonens 

dommer-/stævnelederseminar. SK afventer udviklingen og tjekker imens op på, hvor arrangementet evt. kan 

afholdes. 
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Banehåndbogen 

Asger, Anders og Lea er i gang med at opdatere banehåndbogen. Blandt andet har vi fokus på sondringen 

mellem reglement og retningslinjer, dvs. mellem de regler, som banerne absolut skal leve op til, og de ting, 

som er tænkt som vejledning eller inspiration til banefolkene i klubberne. 

Der vil blive afholdt et nyt møde i arbejdsgruppen i den kommende uge. 

 

Banesyn 

De klubber, som har løb i april måned, skal have foretaget banesyn inden udgangen af uge 12, dvs. i løbet af 

de kommende 3 uger. Disse klubber vil få en mail fra Lea med opfordring til at kontakte Anders snarest muligt 

for koordinering af banesynet. 

Klubber som først har løb senere på sæsonen, kan indtil videre vente med at få foretaget banesyn. 

 

Næste SK-møde 

Aftales løbende. 


