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Referat af SK MX møde 09-21 
 

Fjelsted, d. 5. juli 2021 

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

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

 

 

Orientering fra seneste HB-møde 

Asger orienterede det øvrige SK om nogle af ting, der blev drøftet på seneste HB-møde. 

Blandt andet igangsættes en række IT-projekter omkring opdatering af vores nuværende systemer, som SK 

gerne må komme med input og ønsker til. 

 

Opsamling på klubmøder  

De 5 afviklede klubmøder i juni måned har givet mange gode input til SK, herunder blandt andet til 

løbskalenderen 2022, som der tages hul på arbejdet med i SK inden længe. SK gennemgik de øvrige 

overskrifter fra klubmøderne, hvoraf der også er nogle emner, som tages med til Klubkonferencen i 

november. 

Lea sender en mail rundt til alle MX-klubberne med opfølgning på nogle af de emner og spørgsmål, som blev 

diskuteret på klubmøderne. 

 

Opsamling på Dommer-/Stævnelederseminar  

D. 20. juni blev der afholdt Dommer-/Stævnelederseminar med flot fremmøde blandt dommerne og 

stævnelederne trods det relativt korte varsel. 

Lea sender powerpointen fra seminaret rundt til alle dommere og stævneledere, så også de personer, der 

ikke kunne være til stede, kan se, hvad der blev gennemgået. SK udarbejder desuden en vejledning til Teknisk 

Kontrol, som sendes rundt til alle dommere, stævneledere og klubber. 

Dommer-/Stævnelederseminaret 2022 afholdes lørdag d. 22. januar, og det bliver igen på Fjelsted Skov Kro 

på Fyn. 

Der planlægges Dommer- og Stævnelederkursus (uddannelse for nye) i november måned. Dato meldes ud 

efter sommerferien. 

 

Kommende Repræsentantskabsmøde  

Repræsentantskabsmødet afholdes søndag d. 22. august på Scandic Bygholm Park i Horsens. Der vil blive 

sendt information om tilmelding ud fra sekretariatet inden længe. Dagsordener vil også blive sendt  med ud 

igen i forbindelse med tilmelding. 

 

Spørgeskemaundersøgelse til kørere efter sommerferien 

I begyndelsen af august udsender SK et spørgeskema til alle MX-kørere med henblik på at få input til arbejdet 

med løbskalenderen 2022. Indtil da vil SK arbejde med indholdet af spørgsmålene i undersøgelsen, som 

blandt andet vil omhandle kørernes oplevelse af de regionalt opdelte løbsserier i 2021. 

 

Kompensation for lave deltagerantal ved MX-løb 

SK besluttede at kompensere de MX-klubber, som har haft meget lave deltagerantal ved deres løb i foråret 

2021. Det gælder for de klubber, som har afholdt maxiløb med færre end 65 tilmeldte, at de vil få 
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kompensation fra SK svarende til et deltagerantal på 65. For microløb vil det gælde for løb med færre end 40 

tilmeldte. Dette gælder for løb afviklet i foråret og sommeren til og med d. 11/7.  

 

Status fra MX Event - DM-A efter sommerferien 

Der arbejdes på at afvikle de resterende DM-A afdelinger efter sommerferien som publikumsløb. Lea 

koordinerer med de arrangerende klubber omkring opgaver og økonomi. 

 

Eventuelt 

Vi mangler folk til flere forskellige poster i motocross – herunder dommere, banesynsfolk, undervisere og en 

kørerrepræsentant til SK. SK aftalte at udarbejde et ”jobopslag”, hvor i der gøres opmærksom på de 

forskellige funktioner man kan varetage som frivillig og hvad de indebærer, samt at vi har brug for flere 

hænder, hvis vi sammen skal kunne løfte sporten. Jobopslaget vil blive lagt på hjemmeside og facebook og 

sendt rundt til alle klubbestyrelsesmedlemmer i klubberne. 

 

Næste møde 

Der aftales et møde over Teams i august inden Repræsentantskabsmødet.  

 

 

_______________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


