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Referat af SK MX møde 8-22 
 

Fjelsted, d. 9. november 2022 

Til stede: Anders Johansen, Louise Laustsen, Kenneth Vang Frandsen, Simon Wulff, Peter Guldberg 

Johansen, Kim Sørensen (kørerrepræsentant), Lea Kahlke Hansen.  

 

 

Orientering fra møde i Dameudvalget  

Der har netop været afholdt første møde i det nye Dameudvalg under HB, hvor Louise deltager fra SK MX. 

For nuværende er det kun MX, der er repræsenteret i udvalget, hvorfor der til at starte med vil blive fokuseret 

på aktiviteter i MX. I slutningen af oktober blev der afholdt pop-up pigetræning i Herning med fuldt booket 

deltagerliste og meget positive tilbagemeldinger efterfølgende. Der arbejdes på flere træninger og et større 

arrangement i foråret. Deltagerne i Herning kom med en række ønsker og ideer til, hvad de ønsker sig af pige- 

og dameaktiviteter fremover, og Louise gennemgik nogle af disse. 

Dameudvalget består pt. af Louise, Pia Nordmand, Sara Andersen og Line Dam. Lea opretter udvalget på 

DMU’s hjemmeside. 

 

Orientering fra møde i Banesynsudvalget 

Der har også været afholdt evalueringsmøde i Banesynsgruppen. Her blev arbejdet med opdatering af 

Banehåndbogen, tilretning af banesynsrapporten og fokuspunkter til 2023.  

Uheldsregistrering er fortsat mangelfuld eller helt fraværende i mange klubber, og derfor blev det på 

banesynsevalueringsmødet besluttet, at det fra 2024 vil betyde en stigning i banesynsafgiften til klubberne, 

hvis ikke der er foretaget uheldsregistrering. 2023 er således sidste chance for at komme i gang, hvis man 

ikke vil faktureres en højere pris for sit banesyn i 2024. 

SK vedtog et par tilretninger i Banehåndbogen, og når disse sammen med de øvrige reglementsændringer er 

godkendt af Juraudvalget, vil den opdaterede Banehåndbog 2023 blive sendt rundt til klubberne inden jul. 

Banesynsudvalget vil ligeledes blive oprettet på DMU’s hjemmeside. 

 

Opdateret kontaktinfo på klubberne i FS 

Flere klubber har ikke opdateret deres bestyrelse inde under klubbens kontaktinfo i FS. Det betyder, at 

information fra SK og/eller kontoret ikke kommer så bredt ud, og måske i nogle tilfælde ikke når videre end 

formanden, hvis ikke han eller hun får videresendt til de øvrige klubbestyrelsesmedlemmer. 

Vi vil derfor gerne bede alle klubber om at få opdateret deres klubbestyrelser i FS, samt sikre, at klub-

bestyrelsesmedlemmerne er opført med korrekt e-mailadresse i systemet. 

 

Løbskalenderen 2023 

Første udkast af løbskalenderen har været til gennemsyn i klubberne, og SK har arbejdet med de 

kommentarer og ønsker, der er kommet retur fra klubberne. Med så mange løbsserier og hensyn at tage, er 

det ikke nemt at honorere alle ønsker, men det er alligevel tæt på at lykkes at gøre alle tilfredse. 

SK foretager nu de sidste justeringer, og så vil kalenderen inden længe kunne offentliggøres på DMU’s 

hjemmeside. Når DMU har offentliggjort kalenderen, kan klubberne ligeledes offentliggøre deres tildeling af 

løb til den kommende sæson. 
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Reglementsændringer 

Der arbejdes på oplægget til reglementsændringer til 2023, og på aftenens møde blev flere forskellige 

spørgsmål vendt, dog uden at tiden rakte til at nå hele vejen rundt. Der vil blive arbejdet videre med 

reglementsændringerne over mail samt på kommende SK-møde i slutningen af november.  

Når oplægget ligger helt klar, sendes det til Juraudvalget til godkendelse, hvorefter ændringerne formelt 

godkendes i SK. Herefter kan det nye MX-reglement 2023 offentliggøres på DMU’s hjemmeside, inden vi går 

på juleferie. 

 

Ungdomsringen  

Den nuværende samarbejdsaftale med Ungdomsringen udløber ved årsskiftet, og der vil derfor blive aftalt 

et snarligt møde med Ungdomsringen for at drøfte en fornyelse af aftalen. Anders, Louise og Lea deltager i 

mødet fra DMU. 

 

Kommende Dommer-/Stævnelederseminar 

Lørdag d. 21. januar 2023 afholdes der på Fjelsted Skov Kro Dommer-/Stævnelederseminar for alle 

uddannede dommere og stævneledere. Invitation og link til tilmelding udsendes på mail inden jul, men alle 

aktive dommere og stævneledere bedes sætte kryds i kalenderen allerede nu.  

SK drøftede muligt indhold til dagen og vil arbejde videre med det henimod næste SK-møde. 

 

Næste møde 

Afholdes tirsdag d. 29. november kl. 17 på Fjelsted Skov Kro. 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 

 

 


