
MSM Slagelse MX 

Formandens Tale 2017 

Velkommen til alle 

 

Ja i år er vi alene, Speedway har valgt at prøve at holder deres generalforsamling kun for Speedway afd. 

Og så er vi i dag kun Cross afd. Der holder generalforsamling heri klubhuset, måske en god ide i værste fald bliver den 

kortere en normalt 

Vi har i år lavet en kedelig rekord i klubben, vi har desværre måtte aflyse en hel del træninger, da vejret i den grad har 

drillet, og vi derfor har været nødsaget til at aflyse træninger, vi håber alle på at det bliver bedre i 2018, for det kan 

næsten ikke blive dårligere end i år, aflysningerne har da også haft den betydning at vores indtægter ikke er ge så gode 

som sidste år, men det kan vi jo kigge på når regnskabet kommer. 

Vi har igen 2017 afviklet nogle gode løb, og de har mod alle odds givet overskud, og herfra skal der lyder en stor tak til 

jer der trofast har hjulpet før under og efter løbene, uden jeres hjælp ingen løb på Slotsbjergbybanen. 

En stor TAK skal også lyde til Kim og Malene fra Sorø maskine udlejning for SUPER hjælp til vores løb i år. 

Fremmødet til hjælperdagene har været skuffende, vi har forståelse for at alle travlt uden for sporten, med familie 

venner og andre aktiviteter og vi ved også at det er en prioritering om man vil bruge 1 eller 2 dage af kalendere året på 

365 dage til at hjælpe i klubben, vi håber at klubarbejdet i 2018 kommer en del højere op på prioriterings listen, for 

ellers kan det ikke lade sig gøre at drive en klub / forening. 

Der har været over 30 dage hvor vi har annonceret efter hjælp i 2017…. 

 

Vores kantine har i år været formidabel del gælder både funktion, udseende og ikke mindst økonomisk. 

en kæmpe tak til jer bag disken, I har virkelig ydet en kæmpe indsats både til træning og til løb hvor der har været 

serveret lækkert mad hver gang TAK  

 

Klubtræninger har i år ikke været dem der har været flest af.. Og det samme kan sige om deltagerantallet, vi afholdte et 

kører møde hvor alle klubben medlemmer var indbudt til at komme med deres input til klubtræner Emil Larsen og 

klubben så vi kan gøre det bedre i fremtiden end vi gør i dag der var dæleme ikke mange som mødte op, faktisk kun dem 

som deltog i dagens klubtræning, Men vi fik nogle gode ideer til hvordan vi kan komme videre og gøre det bla. nemmere 

at deltage i klubtræninger fremover. 

Så jeg ser frem til en masse kører som gerne vil lære noget mere næste år. 

Vi skal også kigge lidt på klubbens resultater, vi er ikke den mest vindende klub i DMU men det er så heller ikke et mål 

fra min side, men det er sgu fine resultater i har præsteret igen i år. 

DM og SM resultaterne: 

DM A MX 1: Nichlas Frandsen DM 7 og SM 10 

DM B MX 1: Jacob Jensen DM 4 og SM  

DM B MX 2: Victor Rohrberg DM 22 og SM 13 

DM B 125: Filip Henriksen Legaard DM 21 og SM 8 

DM B 125: Simon Vang DM 47 og SM 21 

SM B MX 1: Mathias Jensen SM 6  

DM B 65: Anne L. Henriksen DM 7 og SM 4 

DM B 85: Albert Legaard DM 7 og SM 4 

DM Quad 400 B: Christian Fogdal DM 3 

DM Quad 400 B: Fredrik Fogdal DM 4 

DM Quad 400 B: Mads Fogdal DM 8 

DM Quad 30+ 500 Open: Michael Blom DM 5 

DM Quad 30+ 500 Open: Kim Madsen DM 7 

DMU Cup Quad Mini 250 Gear: Samuel Fogdal DMU Cup 4 

DM Sidevogne: John Nielsen-Dennis Hansen (NMK) DM 2 

DM Sidevogne: Nicklas Willemsen –Mikkel Mødekær (NMK) DM 4 



DM Sidevogne: Tommy M. – Henrik O. (HM) DM 6 

DM Sidevogne: Henrik Skrald- Kasper Beyer (NMK) DM 8 

DM Sidevogne: Jørgen A. – Jan P. DM 15 

Tillykke til jer alle sammen, og alle I som har kørt div. pokal løb, rigtig god gået,  

vi håber at I har mod på at prøve nogle mesterskabs løb næste år. 

Løb i 2017: 
Vi har søgt 2 Dansk løb i 2018 
1. B MX 1 - B MX 2 - Mini 85 Open - Mini B65 - Dame – Pige Support: Mini C85 - MiniC65Pige & Dame DMU C Cup 
2. DM Sidevogne – DM Quad - DM Pitbikes (d. 18 august)  
3. D. 22-23 september 2018 er klubben igen vært ved SMX des nations for Sidevogn og Quad..  sidst var i 2007 
Vi har jo prøvet det mange gange før og klaret det hver gang til UG, der skal mange hænder til før-under og efter men 
jeg er sikker på at vi har de hænder ellers havde vii ikke sagt ja tak til den ære det er at for lov til at afvikle et VM for 
hold der er rigtig mange klubber rundt i Europa som meget gerne vil afvikle dette event, så at FIM pege på Slagelse skal 
vi alle være stolte over. 
Er det endeligt: Nej, vi mangler et svar fra Slagelse K. vedr. markedsføring støtte, den skal flade på plads inden det er OK 
fra Slagelse MX 
Deltagelse fra USA, Canada, Argentina, Brasilien iflg. FM-E 
Det betyder ikke at alt skal laves om, nej det betyder at alt skal være plads, lige fra at nogle af hoppene skal gøre lidt 
længere, at der skal sættes det hegn op på det nye publikums areal, alt sammen noget som der skal laves uanset om vi 
kører løbet eller ej, så igen i 2018 bliver der masser af mulighed for at få lidt frisk luft i lungerne og bruge kroppen 
herude og vi håber at rigtig mange vil være med til at gøre det til en super oplevelse for alle de gæster der kommer. 
 
Til sidst vi jeg sige tak til udvalget vi har haft lidt udfordringer i år men vi nåede alligevel i mål, en stor tak til Tommy som 
helt ny i udvalget har brugt mange timer hernede i 2016/17. 
Vores Kassere har også valgt at stoppe, en stor tak til Betina for at hun sprang til da Majken blev syg. 
Kenneth har valgt at stoppe for denne gang, vi siger her fra tak for indsatsen til Kenneth F.. 
Det betyder også at der bliver en plads i udvalget, og vi så meget gerne at en solo kører meldte sig, som også den gren 
var tilstede i udvalget, men et lille OBS så det ikke kommer bag på nogen,  dette er er ikke et ”teoretisk udvalg”, man 
siger også ja til at man er herude og styre de opgaver som har påtaget sig det betyder ikke at man skal være herude dag 
og nat, men som sagt at man står først når opgaver skal løses og ikke mindst er klar over at ingen er færdige før alle er 
færdige. 
 
Det var sangen, jeg siger tak for godt ro og orden under sangen. 
mv. Jesper Rasmussen Slagelse MX 
 
 

 

  


