
 
 

SD Motocross 04/05 
Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 18. maj 2005 i Fredericia. 
 
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen (JS), Peter Guldberg Johansen (PGJ), Peter 
Vestergaard (PV), Børge Møller Ebbesen (BE), Bjarne Sjøholm (BS), Lars-Bo Rasmussen(LBR) 
og Søren Andersen (SA), referent. 
 
Fraværende: Ingen. 
  
Dagsorden: 
 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Velkomst 
PH startede med at byde velkommen til mødet. Særlig velkomst til Peter Vestergaard, der 
indtræder som suppleant for Claus Larsen, som udtræder med øjeblikkelig virkning.  
Claus har ikke ønsket at fortsætte sit arbejde i Sportsdivisionsbestyrelsen efter at Claus har 
været udsat for meget kritik, der har været rettet mod Claus´ person og familie. 
 
Mogens Voigt har meddelt, at han ikke ønsker at arbejde med Micro i DMU’ regi.  
Dette tog SD til efterretning. 
 
Ny adresseliste blev udleveret til udvalgets medlemmer. 
 
En række navngivne personer har optrådt illoyalt overfor DMU ved et løb. Det blev besluttet, at 
SD tilskriver de berørte personer. 
  
SD godkender Microstyregruppens indstilling til, at ingen klasser åbnes med færre end 5 
deltagere.  
 
Opgavefordeling:  
PH fremlagde et revideret forslag til arbejdsfordeling. Denne blev godkendt. 
 
Peter har indgået aftale med Lisbeth Bachmann om motocrosstof til hjemmesiden og 
pressemeddelser om de resterende DM A`er. 
Punktet i SD’s arbejdsfordeling PR og kommunikation mangler en ansvarsperson. Dette 
arbejdes der videre med. 
Samtidig er der indgået en aftale mellem DM-A foreningen og Lisbeth om TV-optagelse af de 
sidste afdelinger i år. Disse vil blive vist på DK-4 
 
Div. Referater 
Referatet fra SD MX 02-03 blev godkendt uden kommentarer. 
Årsmødet bliver ændret, så motocrossmødet holdes søndag og DMUs hovedmøde holdes 
lørdag. 
 
Kørerrepræsentanten. 
Ingen deciderede sager siden sidst. 
 
Kørermøde for maxi, lørdag den 21. maj i Randers. Der vil blive opfordret til at de bedre kørere 
er forbilleder med hensyn til official jobs. 
 
Kørermøde for mini/micro i forbindelse med Microsommerlejren på Mors. 
 
Landstræneren. 
Landstræneren orienterede om Brian Kjær Jørgensen og MX Shop Racing teams forårssæson 
i VM MX1.   
Ungdoms EM 125 cc Junior. De danske kørere ligger 1-3. Konkurrencen er lige så hård som 



 

6) 

7) 

8) 

9) 

10)

11)

12)

13)

tidligere, men danskerne kører stærkere end før. 
 
Kasper Jensen gør det fint i EM 125. 
 
I EM 250 ligger Kim Nielsen og Tonni Andersen godt placeret, og det bliver spændende at se  
finalen som bliver kørt i Danmark  
De 5 bedst placerede ved i DM B 65 bliver udtaget til Kraftcentertræning. 
 
Løbskalender 
DM Mini og Old Boys på Slots-Bjergby er flyttet til den 18. juni 2005. 
 
Dommerapporter 
Børge gennemgik dommerrapporterne.  
 
Løb på Højbjergbanen, hvor der desværre var problemer med sikkerheden. Der var folk på 
banen i sporet. Det må ikke finde sted, hvilket vil blive bemærket i dommerrapporten.  
 
Danmarksmesterskaber 
Kørere der kan dokumentere, at de er skadede og ikke kan stille til start i de kommende DM A 
afdelinger kan få startpengene retur. Dette kan først ske, når sæsonen er slut. 
 
Kørertiden er til diskussion i kørerkredse. Mange slår til lyd for 2 gange 30 minutter, plus en 
omgang. 
 
Banesyn 
Der er stadig en del klubber, der mangler at få foretaget banesyn. 
 
 Mini-Micro 
Intet at referere. 
 
 Div. Breve 
Skrivelse fra classic crosskørere, som er utilfredse med at de skal aflevere lægeerklæring i 
forbindelse med licenstegning. 
 
Ankesagen: Carsten Niemand mod Sportsdivisionen er blevet behandlet i DIF`s appeludvalg 
Og her har Carsten Niemand vundet. Appeludvalget afviste SD Motocross` afgørelse - med 
henvisning til procedurefejl. SD Motocross er ikke enige heri - men tager afgørelsen til 
efterretning.  
 
 Mødekalender 
05-05: Den 10. august 2005 
06-05: Den 14. september 2005 
07-05: Den 14. oktober 2005 
08-05: Den 23. november 2005 

  
 Eventuelt 

      En kraftig revision af Quad- reglementet til 2006 er en nødvendighed. 
 
Udsendt den 24. juni 2005. 
 

 
 
 


