
 
 

SD Motocross 06/06 
 
 

Referat fra Sportsdivisionsmøde, tirsdag den 7. og 26. november 2006. 
 
Til stede den 7. november på Hejse Kro: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Klaus 
Hansen(KH), Peter Vestergaard(PV), Lars-Bo Rasmussen(LBR), Børge Møller Ebbesen(BME), 
Bjarne Sjøholm(BS), og Søren Andersen (SA), referent.  
 
Til stede den 26. november på Fjelsted Skovkro: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), 
Peter Vestergaard(PV), Lars-Bo Rasmussen(LBR), Børge Møller Ebbesen(BME) og Søren 
Andersen (SA), referent. 
 
  
Dagsorden: 
 
1) Velkomst 

2) 

PH startede med at byde velkommen til mødet. 
 
Besøg af Peer Skytte og Cai Larsen fra Classic.  
Der er foretaget underskriftindsamling blandt classickørerne imod, at der nedlægges Old Boys 
klasser. Kørerne ønsker, at de nuværende 3 klasser bevares. 
Kørerne er af den holding, at klasserne skal være aldersbestemt. 
 
Følgende klasser blev besluttet: 
- 33 år – 45 år (DM Klasse) 
- 45+ (DM Klasse) 
- En pokalklasse for C kørere, fra 33 år og opefter. Der køres med oprykningpoints.  
 
De kørere, der deltager i de to DM klasser skal have A eller B licens. 
 
Diverse referater 
 
Referaterne fra sommermøder: 
På begge møder blev betalingen af strøm i Hold DM i Svebølle debatteret. Det blev fastslået, at 
det ikke umiddelbart er et anliggende for SD. Dog vil man henstille til, at det er de kørere, der 
benytter faciliteterne, der betaler for benyttelsen.  
 
Nordisk møde (Deltagere: Jann Rünitz og Klaus Hansen) 
Umiddelbart god weekend.  
Man vil arrangere et Nordisk Mesterskab i MX-solo, som er åbent for A-, B- og elitekørere. Det 
skal køres i Sverige, og derefter gå på skift landene i mellem. 
 
Der skal udarbejdes et Nordisk reglement for løbene. Denne opgave blev overtaget af DMU, og 
Jann Rünitz og Klaus Hansen tager sig af det praktiske. 
 
Der køres et nordisk mesterskab i supermoto i DK. 
 
Der er ønske om at nedsætte maksimumalderen i 85 cc til 15 år. 
 
 
 
 



 
 
De danske piger vil blive indbudt til en træningslejr for de nordiske piger i Sverige. 
 
HB 5/06 
Jens har svaret Hjørring Sygehus vedrørende DMA afdelingen på Sønderskov. Der var intet 
mønster i uheldene. Uheldene er ikke sket på samme sted på banen. Banen er, som den altid 
har været. 
 
AG/U: 
Per O. Nielsen fra HEMS er trådt ind i Arbejdsgruppen for Uddannelse.  
De øvrige medlemmer af SD udtrykte et ønske om, at de var blevet hørt/informeret inden Per 
var blevet udpeget. Det var ikke et spørgsmål om Pers person men mere, at tingene var sket 
uden at det resterende SD blev hørt. 
 
FIM kongres i Brasilien 
Honda stopper med produktionen af 150 cc, 2-takt fra 2008. En del tyder på, at de andre 
fabrikanter følger med. 
 
I VM MX2 køres der kun på 4-takt 250 cc maskiner. 
 
På den igangværende Klubtræneruddannelse skal element 4 holdes, så kursisterne kan blive 
færdige med uddannelsen. 
 
Møde i DM A foreningen 
Af referatet fremgår det, at DM for hold 2007 skal køres i Hjørring. Løbstildelingen er ikke sket 
endnu. Dette sker først medio december. 
Sidste DM A løb i Jylland skal køres i Jylland i 2007, fordi det sidste løb var på Sjælland i 2006. 
 
Møde i Arbejdsgruppen for Bredde 
Klaus Hansen har deltaget i mødet som substitut for Peter Hansen. Der skal findes et 
permanent medlem til arbejdsgruppen. 
 
Møde med Microklubberne 
Peter Vestergaard refererede fra et meget positivt møde med microrepræsentanterne fra 10 
klubber.  
 
Der er bred opbakning fra klubberne til indførelse af elektronisk tidtagning i Microklasserne. 
SD vil som en overgangsordning stille en kuffert med transpondere til rådighed ved 
mesterskabsløbene i den kommende sæson. 
 
Der vil blive fremsat et forslag om brug af elektronisk tidtagning i micro til det kommende 
repræsentantskabsmøde. 
 
Der vil blive afholdt en ”DMU dag” i august 2007. 
 
Der er håndslag fra de sjællandske klubber på, at de vil søge mesterskaber i micro. 
 
Der vil blive afholdt et tilsvarende (og tilbagevendende) møde til næste år. 
 
Møde i Arbejdsgruppen for Uddannelse 
Peter Hansen ønskede at kommentere, at det er centertrænerne, der deltager i 
psykologikursus for talenter. 
 
 



 
3) 

4) 

5) 

6) Økonomi/budget 

7) 

Møde vedr. Elektronisk tidtagning 
14 mand deltog. Der var enighed om, at der kommer til at stå det samme på skærmene ved 
løbene. Klubberne er glade for systemet. Jens udfærdiger et referat. 
 
Notat fra møde med kraftcentertræner 
Ralf Leth bliver tilknyttet som kontaktperson mellem kraftecenter og klubben på centeret i 
Kolding. Peter Skovbjerg er centertræner. 
 
Sammensætning af løbsdage. 
Jens havde udarbejdet et nyt forslag til sammensætning af løbsdage. Dette blev diskueret og 
bliver udsendt med løbsansøgningerne.  
 
Diverse referater 
Klaus Hansen spurgte til problematikken omkring udpegningen af elitekoordinator i 
Hovedbestyrelsen. Peter Hansen orienterede herom.  
 
Peter Hansen har den 15. august haft møde med LUX. Kørerne fra LUX skal ved deltagelse i 
DMU-træninger fremover have et forsikringsbevis.  
Beviset skal være forsynet med billede.  
LUX-træningslederen skal ligeledes have et bevis med billede.        
 
SD besluttede, at der bliver en B 125, 2 takt klasse for de 13 – 18 årige fra 2008. Det har været 
på tale, at den skulle indføres fra 2007, men på baggrund af reaktioner fra kørere og 
forhandlere og det sene udmeldingstidspunkt i år indføres den først fra 2008. 
 
Indførelsen af den nye 144cc maskine, som er blevet godkendt i FIM samt UEM blev 
debatteret. Der kunne dog ikke opnås enighed, om at indføre denne i DMU på nuværende 
tidspunkt. 
 
Der har efter mødet dog været en del kritik af denne afgørelse, og SD har ved en 
mailudveksling ændret beslutningen sådan, at der må køres på denne 144cc maskine til DMU 
løb fra den 1. januar 2007. 
 
Peter har i lang tid forsøgt at få arrangeret et møde mellem DMCU og SD MX, for at få fornyet 
samarbejdsaftalen dette har indtil videre ikke kunnet lade sig gøre, og der er derfor sendt en 
mail til DMCU, at hvis ikke der blev afholdt et møde inden den 1. december 2006 var der ingen 
aftale fremover. 
 
Der blev indkaldt til et møde parterne imellem med kort varsel den 30. november, og 
samarbejdsaftalen blev fornyet. 
  

Peter Hansen kan ikke få kontoen af transpondersalg til at stemme. Der kigges nærmere på 
dette. Ellers er der ikke de store kommentarer. 
 
Peter fremlagde budgetudkast for 2007.  
 
Ansøgning om underskudsdækning til EM for Sidevogne hos MSM. Det ansøgte beløb er kr. 
50.000, som skal deles mellem SDs og hovedkassen. Dækningen blev bevilliget. 
 
Dommerrapporter 
Ved DM B på Brusgård var der problemer med pointberegnen. SD afventer dommerrapporten. 
  
Peter oplyste om, at der til sommer vil køres ”semestercross” efter dansk reglement, med PSE 



 

8) 

9) Landstræner 

10)

parts som sponsor. Løbet vil kørt i tre afdelinger og være åbent for nordiske kørere. Løbet 
afholdes efter danske regler. 
 
Kørerrepræsentant 
Der er fremkommet ønske fra Mogens Voigt om, at etablere et lukket debatforum med login på 
DMUs hjemmeside. Dette er dog noget som bliver behandlet i HB 
 
Der er stor utilfredshed fra kørerne om, at klubberne bøjer reglementet i stedet for at følge dets 
ordlyd. Fx åbne og lukketider i ventezonen og specifikt omkring træning og tidskval DM B om 
lørdagen, hvor reglementet ikke blev brugt, men arrangøren brugte reglementet om søndagen.  
 
Lars-Bo har meddelt at han stopper som kørerrepræsentant, når hans valgperiode udløber. 
Kørerrepræsentant skal vælges for en 1-årig periode. Annonce i decembernummeret. 
Lars-Bo bragte problematik en op omkring skjulte reklamer på motocrossiden DMUs 
hjemmeside.  

 Peter tager en snak med webmasteren. 
 

Landstræner Bjarne Sjøholm gjorde status over en 2006 sæson, som har været meget plaget 
af skader hos kørerne. Ved EM for hold, blev holdet nummer 4 og ved VM for hold blev holdet 
noget skuffende nummer 21.  
 
Allan Scheel Hansen blev en samlet nummer 7 i EM 250. 
 
Stefan Kjær Olsen kørte sig til en 8. plads ved VM. Meget flot med 72 startende kørere. 
 
Til den kommende sæson bliver der satset på følgende kørere: 
Kasper Jensen 
Allan Scheel Hansen 
Kenneth Thurm Nielsen 
Nicolaj Larsen 
Nicolai M.  Hansen 
Rasmus Krogh Jørgensen 
 
En del kørere er blevet testet på Team Danmarks testcenter i Odense med tilfredsstillende 
resultat. 
 
Kørerne har været meget positive over deltagelsen i Psykologikurset for talenter. Det havde 
været udbytterigt. 
 
Sidst i november er der samling for 17 kørere på Sønderborg Idrætshøjskole.  
 
Mellem Jul og Nytår holdes der samling i Italien for de bedste kørere. I uge 7 og 8 holdes der 
som tidligere træningslejr i Spanien. 
 
 Supermoto 
Martin har udarbejdet et udkast til reglement. Der er skelet til de svenske og norske regler.  
 
Man ønsker at etablere en solo intro-klasse med standard motocrosscykler på landevejsdæk 
og en maskinstørrelse på max. 650 ccm.  
På cyklen skal der være monteret en opsamlingsbeholder til kølervæske, olie m.v. og lås på 
bundprop. 
Hensigten med indførelsen af denne klasse er at tiltrække flere nye kørere, specielt 
crosskørere. 



 

11)

12)

 
Til kommende år vil der blive kørt i følgende klasser: 
SM B/C - introklassen 
SM A 
SM B 
  
B/C mini – intro 
Super Quad Open 
 
kr. 350,- til 20 dage før 
Kr. 420 ved efteranmeldelse indtil 7 dage før 
Kr. 500,- på dagen 
 
Det besluttet, at der det kommende år køres med en midlertidlig Supermoto-nummerserie. Fra 
og med næste år kommer nummerserien til at indgå i cross-nummerserien, så alle kører efter 
det samme nummersystem.  
 
 Reglement 
Forslag om tre nummerplader. En foran og en på hver side. Jævnfør paragraf 22.01.1 i 
Reglementet. 
 
 Dommerseminar 
Den 28. januar holdes der Dommerseminar på ”Skipperkroen” Mullerup, nord for Slagelse, 
stævneledere er velkomne 
 

Dette referat er udsendt den 20. december 2007. 
  
 


