
 

 
Motocross 02/04 

 
Referat fra Sportsdivisionsmøde, lørdag den 31. januar 2004 i Fredericia 
 
Til stede: Peter Hansen (PH), Finn Rasmussen (FR), Peter Vestergaard (PV), Nels Juel Rasmus-
sen (NR), Børge Møller Ebbesen (BE) og Søren Andersen (SA), referent. 
 
Fraværende: Bjarne Sjøholm (afbud). 
 
Desuden deltog Tom Pedersen under punkt 3. 
 
Peter startede med at byde velkommen til møde og derefter gik man til dagsordenen: 
 
1) Diverse Referater 

MX 01-04:  
Ingen kommentarer.  
Der er stadig problemer med løbskalenderen. Se punkt 5. 
Referat godkendt. 
 
UBU 03/03: 
SD anser, at det er et meget stort udbud af kurser. Er der potentiale til alle disse? Man skal 
passe på, at der er kunder nok i butikken til alle disse. 
Referatet er desværre modtaget for sent. 
Taget til efterretning. 
 
Road Racing 01-04 
Taget til efterretning. 
 
Speedway 01-04 
Taget til efterretning. 

2) Indlæg af Tom Petersen fra Dansk Quad Klub 
Tom takkede for at få lov til at komme og gav en beskrivelse af opstarten. Arbejdet er kom-
met godt i gang og det tegner meget spændende.  
 
- Der er udskrevet DM i de 6 klasser, der er etableret. 
 
- Der er nedsat en bestyrelse med 2-3 medlemmer og der er udarbejdet et reglement.  
 
- Der er nedsat en Sponsorgruppe, som har skaffet midler/tilskud til løbsarrangører og der er 
truffet aftale med en PR-mand, som dækker løbene til hjemmesiden. 
 
- Afholdt træningslederkursus med 8 deltagere. Alle bestod. 
 
- Der er udarbejdet en træningskalender, hvori det fremgår, hvor der trænes Quad.  Fra 
DMU’s oprettes der en link til Quadklubbens hjemmeside. 
 
Et gæt er, at der i 2005 vil være mellem 150 og 200 deltagere til Quadløb. Så det tegner lo-
vende. 
 
 
 



3) DM A 2004 
Sponsorsøgingen kører på fulde omdrejninger. På nuværende tidspunkt er der tegnet spon-
sorkontrakter for et anseligt beløb. 
 
Der arbejdes på en trailer med udsmykning, tilskuerpladser og VIP-lokale. 
 
Der holdes møde for DM A foreningen, lørdag den 6.marts 2004 klokken 10.00 i Horsens. 

4) Repræsentantskabsmøde 
Repræsentantskabsmødet afholdes søndag den 7. marts 2004 i Horsens. 
 
De indvalgte suppleanter sidder i sportsdivisionen til næstkommende repræsentantskabs-
møde. Peter Vestergaard og Finn Rasmussen ønsker ikke genvalg. Nels er ikke endelig af-
klaret. 
 
Peter stiller gerne op som suppleant og påtager sig gerne arbejdsopgaver for SD uden at 
være fast medlem af Divisionsbestyrelsen. 
 
Der er sidste frist for opstilling af kandidater den 16. februar til DMU’s sekretariat. 
 

5) Løbskalenderen 
SD korrigerede kalenderen efter diverse klubønsker. Ny løbskalender er vedlagt referatet. 

6) Evt. 
Spørgsmål fra en kører, som har anskaffet sig en luftkølet 4-takt 50 cc. Med denne maskine 
må man deltage i C- og begynderklassen. 
 
Henvendelse fra Jan B. Røth om, at der i B 50-klassen på Sjælland kun vil være to deltage-
re. SD mener, at det er for tidligt at vurdere. 
 
Forslag om reglementsændring fra Aalborg Motor Klub, pkt. 13.17.7 ændres fra: 
 
Eksisterende tekst: 
 
Der må ikke være andre end det nødvendige antal officials og banehjælpere på banen under 
træning og løb, og det er stævnelederens ansvar at standse træning eller løbet, såfremt for-
ældre eller andre personer opholder sig på banen. Der må ikke bruges forældre eller kører-
nes hjælpere til de kørere der er på banen. 
 
Til ny tekst: 
 
Der må ikke være andre end det nødvendige antal officials og banehjælpere på banen under 
træning og løb, og disse skal bære korrekt DMU officialskilt, eller klubbens officialvest. Det er 
stævnelederens pligt at standse træningen eller løbet, såfremt personer der ikke er 
udpeget af den arrangerende klub som hjælper opholder sig på banen.  
 
Dette blev vedtaget. 
 
Jakob Bjørn Eriksen har meddelt, at han ikke ønsker at samarbejde med DMU længere. SD 
tager dette til efterretning. 
 
Punktet ”Nyt fra SD” i Motorbladet skal vi være bedre til at udnytte. Det gælder både almin-
delige nyheder, men også reglementsændringer mv. 
 
 



 
SD er blevet orienteret om, at der køres et microløb i Belgien i maj. Det er et IMBA løb og er 
ikke godkendt af FIM. Ifølge DMU’s reglement må man ikke deltage i løb, der ikke er god-
kendt af FIM. 
 
Erling Christiansen og Poul Erik Sørensen er begge tilmeldt det internationale dommer- og 
stævnelederseminar i Holland den 14. – 15.februar. Begges udgifter betales af SD. Jan 
Hvam ønsker tillige at deltage, men må selv dække sine udgifter, da han ikke har opretholdt 
sin nationale danske dommerlicens. 
 
Dispensationsansøgning fra alderskriteriet fra en kører, som ønsker at køre micro 80. An-
søgningen afvises. Det er SD’s opfattelse, at 12 år er den absolut højeste alder, hvis man 
skal deltage i micro. 
 
Vedrørende banesyn 2004 skal dette være bestilt af klubberne senest den 1. maj 2004. Brev 
vedrørende dette udsendes den 15.marts. 
 
For Referatet 
 
Søren Andersen 


