
 

 

 
Motocross 05/04 

 
Referat fra Sportsdivisionsmøde, tirsdag den 15. juni 2004 i Fredericia 
 
Til stede: Peter Hansen(PH), Anna Marie Ebbesen(AME), Peter Guldborg Johansen(PGJ), Claus 
Larsen(CL), Børge Møller Ebbesen (BE), Claus Larsen(CL), Bjarne Sjøholm(BS) og Søren 
Andersen (SA), referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
Jan Rodtwitt og Kenneth Mikkelsen fra DMUs kontor deltog desuden under punkterne 1-3. 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
Peter startede med at byde velkommen til mødet. Speciel velkomst til suppleant 
Anna Marie Ebbesen, som er indtrådt i SD efter Per Rasksens udtræden. 

  
2. Samarbejdet mellem Kontoret og SD 

SD havde bedt om en dialog med kontoret omkring samarbejdet mellem SD og 
DMU’s sekretariat. PH havde erfaret, at der havde været en del kritik af den sene 
udsendelse af kører- og officiallicenser. Desuden har tilmeldingen til DMA ikke 
fungeret optimalt. 
 
Jan Rodtwitt svarede, at økonomien omkring den nye profil først blev godkendt i 
hovedbestyrelsen medio december. Den store licenshurdle er i starten af året og 
derfor var der et meget kort tidsrum til at få det nye system implementeret i. 
Licensudsendelsen startede primo februar og der er ingen licenspukkel længere. 
Både på kører – og officiallicenssiden er kontoret med. 
 
Omkring tilmeldingen blev det besluttet at udarbejde en tilmeldingsblanket 
identisk til den, der benyttes af Road Racing. I 2005 skal tilmeldingen således 
ikke længere ske via postgiroblanketter, men via en tilmeldingsblanket på MX 
Hjemmesiden. (Nærmere oplæg følger) 
Desuden arbejdes der videre med et decideret on-line tilmeldingssystem, en 
facilitet der er blevet teknisk mulig efter etableringen af det nye licenssystem. On-
line tilmeldingssystemet vil også indeholde et betalingssystem. Men dette vil ikke 
blive aktivt før tidligst om 2 år. 
  
På sidste møde var der kritik af, at oprykningspoints ikke var tilgængelige på 
DMU’s hjemmeside. Det er blevet muligt i mellemtiden.  
  

3. Økonomi 
Jan Rodtwitt gennemgik månedsoversigten. Det ser fornuftigt ud. Dog mangler 
der nogle indtægter på DMA. Dette tager PH hånd om. 

 
4. Div. Referater 

HB 03-04 
Taget til efterretning. 
 
SD Speedway 03-04 
Taget til efterretning. 
 



 

 

 
SD RR 03-04 
Taget til efterretning. 
 
SD BMX 03-04 
Taget til efterretning. 

 
5. Dommerrapporter 

Ros til Børkop Motor Sport for deres afholdelse af JM/FM mini og Old Boys. 
Veltilrettelagt løb og meget flot bane. 
 
Desværre kan det konstateres, at der var officials, der synligt indtog alkohol i 
forbindelse med DM Mini og Old Boys i Sønderborg. Dette kan SD på ingen 
måde acceptere. 
 

6. Landstræneren 
MX 1:  
Brian Kjær Jørgensen ligger nummer 9 i VM-Serien. Brian er skadet i både 
håndled og den ene skulder. Derfor kan han ikke præstere optimalt i øjeblikket. 
 
Junior EM 125 cc  
Nicolai M. Hansen gør det flot. Kasper Munk gjorde det godt i Polen. Nicolai 
deltager i næste afdeling i Ukraine. 
 
EM 250.  
Bo Vang kører rigtig godt og fører EM-Serien. Tonni Andersen ligger nummer 3. 
Jacob Almar er på vej tilbage efter sine skader. Kim Nielsen kommer ikke til at 
køre mere i år. 
 
Det er et faktum, at kørerne i videst muligt omfang skal deltage internationalt for 
at få optimale udviklingsbetingelser. Banerne i udlandet er langt sværere end de 
danske.  
Det er et ønske, at der etableres ”Vupti-hop” på kraftscenterbanerne. Hoppene er 
helt almindelige i udlandet. 
 
Bjarne Sjøholm har modtaget en indbydelse fra det russiske forbund til en 
træningslejr ved Sortehavet i vinteren 05. Dette lyder meget attraktivt. Der er 7 
baner indenfor en rækkevidde på 50 km i området, hvor der kan trænes 
ubegrænset. 
 
Årets udgave af Masterkids varetages af Børge og Anna Marie Ebbesen. Der 
mangler nogle kørere i enkelte klasser. Info lægges på DMU’s hjemmeside. 
 
Dette års Schoolboys kører i Sverige. Mere end 40 kører har meldt sig. Jens og 
Pia Steffensen er koordinatorer for dette. 
 
Påsketræningslejr i Herning med 149 deltagere. En stor succes og mange roser 
til Herning Motocross for arrangementet. 

 
7. Danmarksmesterskaber 

Flot DM-A arrangement i Holstebro. Det er bekymrende, at der ikke kommer flere 
tilskuere til arrangementerne. Hedeland har gjort flere tiltag, der har 
afstedkommet en del presseomtale. Det bliver spændende at se, om det 



 

 

udmønter sig i flere tilskuere.  
 

8. Banesyn 
Kun ganske få baner mangler at blive synet. 

 
9. Mini/Micro  

Henvendelse fra Erik Sørensen, Melby Micro Cross Klub, som ønsker en tilføjelse 
til micro reglementets 13.17.1.1 - omkring kørerlicens. klubben ønsker, at Micro B 
80 kørerne får mulighed for at prøve de større baner, på en træningslicens, med 
tilhørende baneprøve, uden at det forpligter til denne klasse i den kommende 
sæson. SD er ikke indstillet på at ændre dette års reglement og giver dermed ikke 
mulighed for dette. 
 
Claus har talt med Hedeland om Micro/Minitræningslejr, men klubben har endnu 
ikke givet accept. 

 
10. Quad 

Dispensationsansøgning fra Chris Petersen til C 125. SD besluttede at give Chris 
mulighed for at tegne en træningslicens.  
Udenlandske kørere ønsker at deltage ved den 2. afdeling i Vordingborg. UEM 
ansøges om EM-numre. 
  

11. Eventuelt 
Første afdeling af DM i Supermoto. Meget positivt. Den næste afdeling i Næstved 
i pinsen blev aflyst.  
 
Onsdag den 11. august holdes der sommermøde på Slotsbjergby og torsdag den 
2. september på Brusgård. Der vil tilgå klubberne nærmere information herom. 
 
Lars Christensen fra Børkop Motor Sport er blevet suspenderet fra DMU i 6 
måneder på grund af dårlig opførsel i forbindelse med et løb. 
 
Lasse Andersen, Hjørring Motor Sport er efter trusler mod official i forbindelse 
med DM B på Svendborgbanen blevet suspenderet for resten af året. Det 
betyder, at Lasses licens inddrages frem til 31.december 2004. 
 
Ved DM-A i Holstebro blev Jeppe Birkedal udelukket, efter at have modtaget 
hjælp fra en anden kører. Ifølge reglementet er det ikke tilladt at modtage hjælp 
på banen. 
S D er dog af den opfattelse, at Jeppe Birkedal ikke kunne forhindre denne 
”hjælp” 
Derfor ophæves udelukkelsen. 

  
12. Næste møder 

 
6-04 4. august 
7-04 8. september 
8-04 13. oktober 
9-04 13.+14. November 

 
 
Dette referat er udsendt den 23. juni 2004. 


