
 
 

Referat af SK MX møde 1-23 
 

Fjelsted, d. 20. januar 2023 

Til stede: Anders Johansen, Louise Laustsen (under første punkt), Kenneth Vang Frandsen, Simon Wulff, 

Kim Hilkjær, Lea Kahlke Hansen.  

Ikke til stede: Peter Guldberg Johansen. 
 
 
Forberedelse af Dommer-/Stævnelederseminar 
SK lagde sidste hånd på lørdagens Dommer- og Stævnelederseminar. På seminaret får vi besøg af en 
oplægsholder fra DBU, som vil fortælle os om DBU’s tilgang til dommerens rolle, hvilke udfordringer man kan 
møde i sin ledelse, konflikthåndtering m.m. Seminaret vil desuden komme til at handle om den nye 
opbygning af stævneleder- og dommerkurserne i MX, samt væsentlige reglementsændringer til den 
kommende sæson. 
 
Dommer- og Stævnelederkurser 
Planlægges til i løbet af foråret. Datoer kommer snarest. 
 
Repræsentantskabsmøde og Klubkonference d. 4.-5. marts 2023 
Alle medlemmer af SK deltager begge dage, og Lea sørger for tilmelding. Ligeledes for tilmelding af andre 
personer, som inviteres af SK. 
SK arbejdede med dagsordenen for søndagens Klubkonference, og denne vil i løbet af den kommende uge 
kunne ses på DMU’s hjemmeside.  
Bemærk, at fristen for indsendelse af opstillinger og forslag er d. 11. februar. Disse sendes til DMU’s kontor. 
 
EM 65/85/Damer i Slagelse 
SK drøftede påsætning af officials til EM i Slagelse. Anders og Lea tager kontakt til de relevante personer. 
 
Ændringer til MX-reglementet 2023 
SK har foretaget to ændringer til MX-reglementet for 2023. 

1. Efter dialog med og på opfordring fra flere klubformænd har SK besluttet, at Old Boys 36+ klassen 
ændres tilbage til en opdeling i A 36+ og B 36+. Ligeledes opdeles 46+ klassen i A 46+ og B 46+. Dog 
køres der med en samlet 36+ klasse og en samlet 46+ klasse til landsdelsmesterskaberne. 

2. Efter ønske fra Dame- og Pigeudvalget får Damerne deres egen klasse til landsdelsmesterskaberne. 
Dameklassen åbner ligesom de øvrige landsdelsmesterskabsklasser ved 5 deltagere. 
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Referent: LKH. 
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SK-formand 
Anders Johansen 

Broby Motocross Klub 

SK-næstformand 
Louise Laustsen 

Broby Motocross Klub 

SK-medlem 
Kenneth Vang Frandsen 

Næstved Motor Klub 

SK-medlem 
Simon Wulff  

Randers Motor Sport 

SK-medlem 
Peter Guldberg 

Johansen 
Randers Motor Sport 


