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Referat af SK MX møde 9-22 
 

Fjelsted, d. 29. november 2022 

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

Johansen, Lea Kahlke Hansen.  

 
 
 
Orientering fra HB-møde 
Der har netop været afholdt HB-møde, og Anders orienterede om nogle af de væsentligste punkter: 
Igen i år vil der være MC-messe i forbindelse med Supercross i Herning i februar, og der arbejdes på en DMU-
stand med tilstedeværelse af motocross, speedway og roadracing. Lukas er tovholder på kontoret. 
Det blev besluttet at fjerne DMU-kontingentet på officials uden kørerlicens, hvilket vil sige, at klubberne ikke 
skal betale til DMU for disse. Klubberne opfordres til at benytte muligheden for at gøre officials’ 
medlemskaber gratis i klubben (hvilket de allerede er flere steder). 
Licenspriserne fastholdes til 2023. Dette selvom forsikringsprisen for næste år endnu ikke er afklaret. 
Ved publikumsløb vil kørere, som af lægen er blevet nægtet start pga. hjernerystelse eller mistanke om dette, 
få lukket deres licens. Dommeren giver besked til kontoret om dette via dommerrapporten. Licensen 
genåbnes, når køreren indsender klarmelding til kontoret i form af lægeerklæring fra egen læge. 
HB-referatet udsendes sidst på ugen, så alle kan orientere sig om de øvrige punkter, som blev drøftet.  
 
Reglementsændringer til 2023 
SK færdiggjorde de sidste åbne spørgsmål vedrørende reglementsændringerne til 2023, og oplægget er nu 
klar til at blive sendt til DMU’s Juraudvalg. Når Juraudvalget har godkendt ændringerne, offentliggøres det 
nye reglement på DMU’s hjemmeside. 
SK drøftede ”svenskerflaget” (ubemandet gult flag) og vil overveje, om det skal afskaffes til 2024. Indtil videre 
forbliver det dog tilladt, og SK præciserer dets betydning i reglementet 2023. 
 
Nyhedsbrev med væsentlige nyheder til 2023 
Der udsendes et nyhedsbrev via hjemmeside, facebook og app omhandlende nogle af de væsentligste 
reglementsændringer til den nye sæson, som folk bør være opmærksomme på. 
 
Løbskalenderen 
Der arbejdes på at finde en ny arrangør til DM Micro d. 6. august, da Holstebro har trukket sig på grund af,  
at Quad micro kører med. Derudover mangles arrangører til Landsdelsmesterskab Syd 1. afdeling d. 1. april 
og til et DM Quad og DM Sidevogn d. 24. juni. Interesserede klubber er velkomne til at henvende sig. 
Quad Mini 100cc Vario-klassen vil sammen med Quad begynder 50cc og Quad Micro 100cc få mulighed for 
at køre med ved DM Micro, og der vil således blive arrangeret tre løb for Varioklassen, selvom der tidligere 
på året var planer om at nedlægge klassen eller lægge den ind under Minigear. 
Der lægges en opdateret kalender på hjemmesiden, så snart der er nyt om de ubesatte løb. 
 
Løbsafgifter 2023 
Det blev besluttet at hæve løbsafgifterne med 200 kr. til 2023. Løbsafgifterne vil således næste år være 800 
kr. for microløb, 2.200 kr. for almindelige løb uden offentlig adgang og 4.700 kr. for publikumsløb. 
 
Opdatering af e-learning 
Sikkerhedstesten, som tages i forbindelse med køb af kørerlicens, blev gennemgået og opdateret til det nye 
år. Der tilføjes spørgsmål om flagenes betydning samt reglerne vedrørende briller.  
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Dommer-/Stævnelederuddannelsen  
Der arbejdes med en ny struktur på stævneleder- og dommerkurset, så det splittes op i to separate 
kursusdage. Nuværende stævnelederes og dommeres Input til udformningen af og indholdet på de to kurser 
vil blandt andet blive et punkt på det kommende Dommer-/Stævnelederseminar. 
 
Kommende Dommer-/Stævnelederseminar  
Der afholdes Dommer-/Stævnelederseminar for alle uddannede dommere og stævneledere lørdag d. 21. 
januar på Fjelsted Skov Kro. Deltagelse i seminaret er obligatorisk, hvis man ønsker at virke som dommer 
eller stævneleder i 2023. 
Der udsendes invitation med link til tilmelding til alle klubber, dommere og stævneledere inden jul. Tilmelding 
skal foretages af klubben via DMU’s Kursusportal. 
SK arbejder videre med indhold og program for seminaret, og program udsendes i begyndelsen af det nye år. 
 
Dommerhonorarer 2023 
Det blev besluttet at hæve honoraret for dommerjobs fra 150 kr. til 500 kr. + den almindelige takst for kørsel. 
 
Kommende tidtagerseminar 
Der arbejdes på at få arrangeret et tidtagerseminar, muligvis i februar måned. Dato meldes ud, så snart vi 
har den klar. 
 
Uddannelse af træningsledere i klubberne 
SK har henstillet til, at alle klubber sørger for, at alle nye medlemmer samt alle der fylder 18 år i 2023 skal 
igennem et TL-kursus som opfølgning på, at de køber kørerlicens. Klubberne står selv for at afholde disse 
kurser. Foruden at få uddannet nye træningsledere er formålet også at højne sikkerheden og forståelsen for 
reglementet generelt. Ønsker klubben at benytte nogle af de medlemmer, som gennemgår dette kursus, som 
træningsledere, giver de besked til kontoret, som udsteder en TL-licens til vedkommende.  
Louise er i gang med at færdiggøre undervisningsmaterialet, som sendes rundt til alle klubber inden jul. 
Der planlægges desuden fire traditionelle TL-kurser i begyndelsen af det nye år, hvor man som klub dels kan 
få uddannet træningsledere på vanlig vis, dels kan sende en eller to personer, som man forventer vil skulle 
stå for at afholde kurset i klubben, så vedkommende har mulighed for at opleve, hvordan der undervises ud 
fra materialet. 
 
Indkøb af lærred og projektor 
Lea sørger for at indkøbe en ekstra projektor og et transportabelt lærred til brug ved kurser, klubmøder m.v. 
 
Lydmålinger 2023 
Peter arbejder på et stillingsopslag, hvori der søges lydmålere til den kommende sæson, gerne én på Sjælland 
samt én i det nordlige Jylland . Inden sæsonstart udarbejdes en plan for lydmålinger gennem sæsonen. 
 
DM-A 2023  
Kalenderen for DM-A er nu på plads, og der kan derfor arbejdes videre med konceptet for afholdelsen af 
løbsserien i 2023. Anders, Peter og Lea aftaler et kommende møde i arbejdsgruppen og forventer at afholde 
møde med DM-A-klubberne i januar måned. 
 
Støtte fra SK til MX Event i 2022  
SK besluttede at tildele MX Event 50.000 kr. i støtte til udviklingsmæssige aktiviteter i 2022 og ind i 2023.  
 
Træning på MX-baner med endurolicens 
SK er blevet spurgt til mulighederne for træning på MX-baner med endurolicens eller Classiclicens. Reglen er 
som følger: Vil en kører træne på en MX-bane med en endurolicens eller classiclicens, skal det være på en 
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enduromaskine eller en Classicmaskine, og det er kørerens egen opgave at dokumentere, at maskinen 
opfylder kravene til de maskiner. Vil køreren træne på en moderne og crossmaskine, kræver det en 
motocrosslicens. 
 
Henvendelse vedrørende episode i Broby 
SK har modtaget en henvendelse fra Broby Moto Cross Klub vedrørende en episode med en kører, som i 
forbindelse med en træning ikke overholdt flagreglerne og efterfølgende overfusede klubformand og 
træningsleder verbalt. 
SK har informeret Broby Moto Cross Klub om proceduren for at indsende en klage til Disciplinærnævnet 
vedrørende kørerens opførsel, og vil selv kontakte køreren angående den manglende respekt for 
flagreglerne. 
 
Møde med Ungdomsringen  
Der er aftalt møde med Ungdomsringen d. 6. december vedrørende fornyelse af samarbejdsaftalen for 2023. 
Louise og Lea deltager i mødet. 
 
Møde med DMCU 
Der aftales møde med DMCU inden længe. Anders, Peter og Simon deltager i mødet. 
 
Næste SK-møde  
Afholdes d. 20. januar, hvor der lægges sidste på Dommer-/Stævnelederseminaret. 
 
 
 

LKH. 
 
 


