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Referat af SK MX møde 08-21 
 

Teams, d. 3. juni 2021 

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

Bangsmann, Simon Wulff (kørerrepræsentant), Lea Kahlke Hansen. 

 

 

Løbskalenderen efter sommerferien 
Med udsigten til ophævelsen af det udendørs forsamlingsforbud har SK arbejdet på at justere løbskalenderen 

med henblik på, at alle kan komme ud og køre efter sommerferien – uanset placering i de indledende, 

regionale runder af DM B, Mini, Pige og DM OB. Alle vil kunne tilmelde sig, og ingen vil blive sendt hjem efter 

tidskval, da der afvikles A- og B-finaler for de store klasser B MX1 og B MX2. For at dette kan lade sig gøre, 

flyttes to løbsdatoer for Mini B 85 og Junior125. Der udsendes en opdateret løbskalender fredag d. 4. juni, 

sammen med et uddybende skriv, der forklarer baggrunden for og detaljerne omkring ændringerne. 

 

Udenlandsk deltagelse i DMU-løb vil igen være muligt fra d. 11. juni. Det gælder klasserne A MX1, A MX2, 

Dame, Mini B 85, Pige, Pitbike, Sidevogn og Quad-klasser. Det gælder naturligvis for udlændinge såvel som 

for danske kørere, at de skal leve op til de gældende restriktioner for indrejse m.v., og dette er kørerens eget 

ansvar. 

 

SK drøftede desuden de nuværende tilmeldingsfrister til løb. Emnet tages med på klubmøderne hen over de 

kommende par uger. 

 
Kommende klubmøder  
I løbet af de næste par uger afholdes der klubmøder i Aalborg, Roskilde, Kolding, Slagelse og Randers. SK 
drøftede kort indholdet af dagsordenen og aftalte, hvem der deltager på de forskellige møder. 
Klubberne skal huske tilmelding til Lea med angivelse af antal deltagere. 
 
Planlægning af D/S-seminar d. 20/6 
Der afholdes Dommer- og Stævnelederseminar søndag d. 20. juni på Fjelsted Skov Kro. Der er udsendt 
invitation til dommere, stævneledere og klubber med tilmeldingsfrist d. 6. juni. Husk, at tilmelding skal 
foretages af klubben gennem DMU’s Kursusportal. 
SK lavede aftale om, hvem der mødes aftenen før og står for at få de sidste ting på plads i forhold til 
forberedelsen af dagen.  
 
Træningsarrangementer for piger og kvinder 
Der arbejdes på at få arrangeret et par træningsaftener for piger og kvinder på den anden side af 
sommerferien. Mere info følger, når vi er nået længere med planlægningen. 
 

Næste SK-møde 

Planlægges løbende. 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 


