
 
 

Motocross 04-06 
 

Møde i Sportsdivisionen den 28. juni 2006 på Hejse Kro ved Fredericia 
 
Møde deltagere: Jens Steffensen (JS), Børge Ebbesen (BE), Peter Vestergaard (PV), Lars Bo 
Rasmussen (LBR), Jann Rünnitz (JR), Peter Hansen (PH), Bjarne Sjøholm (BS), og Klaus Hansen 
(KH) referent. 
 

1. Dommer rapporter  
 
BE gennemgik indsendte dommerrapporter, og der blev knyttet følgende kommentarer til 
disse. Der er generelt en manglende respekt for det gule flag, samtidigt skal der også 
bemærkes at flagfolkene i mange tilfælde ikke er opmærksomme - med deraf uundgåelige 
uheld til følge. Her skal klubberne stramme op. 

 
            SD finder det kritisabelt, at der er klubber der arrangerer løb for udenlandske  
            Promotorer, når der samtidig meldes ud - at klubberne ikke kan afholde Pokalløb. 
           

 
2. Kørerepræsentanten 

Det er et ønske at der bliver brugt mere "blå flag" generelt i alle løb, specielt 
mesterskabsløb. 
 
Flere ønsker - ligesom i f.eks. Sverige - at der ikke må springes på hop såfremt der ikke er 
en flagpost. Hoppes der alligevel, så medfører dette bortvisning. Dette har animeret til 
bedre besætning af flagposter. SD ønsker at der bakkes op om tiltaget fra klubberne. 
 
En anden mulighed er, at der skal være en hjælper med køreren til træning - som kan stå 
flagpost. 
 

 
3. Landstræner 

Der udsendes ca. 5 kørere til World Cup i Belgien. Alder er min. 40 år. SD ønsker at hjælpe 
med et international licens u/b - til ene og alene dette arrangement. 
Bjarne Sjøholm nærlæser tillægsregler m.m. 
 
Der blev udleveret kraftcenter træningsliste over mini. Bjarne Sjøholm tager kontakt vedr. 
maxi træning. 
 
Afsluttende klubtræner uddannelse: Der følges op via Poul Nyrup om afslutning af praktisk 
del af prøven, som endnu ikke er afsluttet. 
 
Brian Kjær har stadigvæk store problemer med halebenet, men er rimelig klar til VM i 
Sverige. Brian behandles løbende. 
 
Tonny Andersen havde et grimt uheld, men er ok. Han har fået wildcard til VM i MX 1 i 
Sverige. 
 
Christian Juul har brækket nakken, men er ved godt mod trods alt. 
 
Kasper Jensen er opereret og kommer først ud at køre i november. 
 
Bo Vang har stadigvæk problemer med hånden 
 
Daniel Randrup og Steffen Kjær Olsen har gjort det godt ved EM. 



 
Ungdoms VM Finland d.13. august: Der søges rejsetilskud da det er en dyr rejse. 
 
85 cc 
Stefan Kjær Olsen 
Rasmus Lynggaard  
Mathias Jørgensen  
Mathias Pedersen 
 
125 cc 
Mathias Keller 
Kasper Lynggaard 
 
SD besluttede at yde et tilskud på kr. 2.500 pr. bil. Udover dette søges motocross fonden 
pr. kører. Kørerne udtages af SD / Landstræneren. 
 
Ansøgning fra Jonas som ønsker dispensation vedr. træning med maxi. SD gav ikke 
dispensation til dette. Det er kun top 5 i B 85 Open der gives dispensation. til. 

 
4. 4 – hjulsporten i Danmark 

Arbejdsgruppen har været til DM i Sæby. Der blev foretaget en rundspørge blandt menig 
mand vedr. fremtidig quad-sport i DK, regler m.m.. Til næste DM bliver der udfærdiget en 
skriftlig instruktion til hjælp fra klubben.  
I løbet af efteråret kommer der oplæg fra arbejdsgruppen til endelig godkendelse i SD, for  
Quad reglement 2007 
 
SD forventer at fremtidige løb bliver afviklet efter gældende regler. 

 
5. Sommermøder 

Hedeland 23. august kl. 18.30. 
Randers d. 30. august kl. 18.30. 
 

6. Div. Breve 
Brev vedr. tidtagning på DM Korskro banen, hvor der var en fejl med en transponder. Jens 
Steffensen har svaret, at der har været en fejl og at en opdatering løser dette fremadrettet. 
Klubberne er orienteret vedrørende dette problem. 
 
Vedr. JM/FM micro i Haderslev, beregnes der ny resultat beregning i 2. heat i B 50, således 
at næstsidste omgang er gældende for det endelige resultat. Peter Vestergaard rykker 
klubben for kopi af omgangslisten, og svarer på det indkomne brev. 
 
Vesterbæk har forespurgt om tilladelse til opvisnings løb vedr. Ringridder Festivalen i 
Åbenraa. Dette er ok. 
 
Fra Nordisk mesterskab i Sidevogn og Classic i MSM 8 – 9 juli mangler der tillægsregler 
samt DMU løbstilladelse. MSM tildeles en bøde på kr. 500,00 for manglende indsendelse. 
Børge Ebbesen følger op. 
 
Vedr. kraftcentertræning i micro skal der fra trænerens side informeres bedre til de udtagne 
kørere. Dette er sket - og vil også fremover ske fra DMUs kontor. 
 
DM micro træningslejr i Næstved 2. september. Program m.m. annonceres på dmusport.dk 
snarest. Peter Vestergaard følger op - og er tovholder i projektet samt sørger for info på 
DMU hjemmesiden. 

 
7. Løb og løbsansøgninger 

Løbsansøgning til finale i Super Motard 14 – 15.10 i Action Parken. SD godkendte 
dette. 
 



Outrup Motor Club har i samarbejde med Speedway og SD planlagt et supercross stævne i 
forbindelse med et speedway arrangement. Der deltager indbudte kørere i dette 
arrangement. 
 
HEMS har søgt om tilladelse til at køre et løb sammen med et PR arrangement på  
Brande banen. SD har givet tilladelse til dette. 
 
En ny tidsplan vedr. mini - landsdelsmesterskaber maxi blev gennemgået, og oplægget 
bliver præsenteret på sommer møderne. Oplægget bliver også tilsendt klubberne. 
 
- DM B ønskes bibeholdt som nuværende - dog foreslås ændring i fri træning / tids kval. 
 
- C mini kører sammen med Old Boys evt. suppleret med pige klasser 
 
- Pige klasser ønsker ikke kun pokalløb, men i stedet en løbende cup turnering. 
 
- Old Boys klasserne blev igen debatteret. Børge Ebbesen arbejder videre med oplægget. 
Dette præsenteres på næste SD møde samt efterfølgende på sommermøderne. 

    
 

8. Eventuelt  
 
     Enkelte baner mangler stadigvæk at blive synet. 

 
     Vedr. kraftcentertræning Micro følger KH op med Flemming Vad omkring udtagelser og 
     Træningssamlinger. 
 
      Nye tillægsregler bliver ajourført fra næste sæson 

 
 
 
Udsendt den 29. august 06 

 


