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Referat af SK MX-møde 13-21 på Teams, den 13. Oktober 2021  
 

Til stede:  

Anders Johansen(AJ), Pia Stenger Nordmand(PSN), Kenneth Vang Frandsen(KF), Thomas 

Bangsmann(TB) Simon Wulff(SW) og Søren Andersen(referent). 

Afbud:  

Mercedes-Julie Norvi 
Anders Johansen indledte mødet med at byde velkommen og derefter gik SK over til dagsordenen: 

 

Dagsorden: 

1) Bordet rundt 
TB har deltaget i Miljøudvalgsmøde. TB er blevet formand for en arbejdsgruppe, der skal 
kigge nærmere på metoder til måling af CO2 miljøbelastningen.  
Jesper Rasmussen, Slagelse Motocross er også med i denne arbejdsgruppe. 
Der kigges på Bio-ethanol som brændstof. Den vil kunne reducere miljøbelastningen. 
Der kigges nærmere på, hvordan klubbernes egenkontrol kan forenkles. 
 
Der mangler fortsat en kørerrepræsentant. Efterlysning foretages på Klubkonferencen, og 
ellers vil SK annoncere efter en interesseret kandidat. 
 
Træningslederkursus på Sjælland, sidst i oktober.  
 
Westcoast MX Cup 3.afd er blevet aflyst på grund af dårligt vejr og vil ikke erstattet af et 
andet løb. 
 
Det danske hold fik en flot 3. plads ved QCoEN.  
SK besluttede at støtte turen med de tidligere aftalte kr. 30.000,- alt incl. 
 

2) Klubkonference 
Skabelon for det grenspecifikke møde: 
- SK ønsker at bygge videre på det overordnede tema omkring konflikter og trivsel. Data fra 
den aktuelle klubundersøgelse anvendes. 
- Gennemsnitsalderen stiger og en del klubbestyrelser har udfordringer med at få yngre 
folk ind i bestyrelserne. Hvad kan vi gøre for at ændre denne trend? 
PSN kommer med et udkast. 
- Pause 
- Omkring 700 indslusningslicenser er tegnet i 2021. Hvad kan vi gøre for at sikre at flest 
muligt tegner licens i 2022 og gerne fortsætte i sporten i en længere årrække? 
- Pause 
- Kort gennemgang af reglementsrettelser, licenskontrol og løbskalender 2022. 
Det forventes, at det grenspecifikke møde afsluttes med frokost. 
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3) Reglement 
Oversigt over rettelser er udarbejdet. 
Kort gennemgang på klublederseminaret. 
 

4) Løbskalender 
Skema over hvilke klubber, der ønsker at køre hvilke løb i 2022, har været ude i klubberne. 
To klubber mangler at returnere. 
Der mangler arrangører til nogle af løbstyperne. 
Disse efterlyses i tilbagemeldingen til klubberne. 
 

5) Eventuelt 
Ansættelsesaftalen med landstræner Emil Kosar Larsen er blevet forlænget. 


