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SD Motocross 2- 07 

 
Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 21. marts 2007 på Hejse Kro. 
 
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Klaus Hansen(KH), Peter Vestergaard(PV), 
Martin Skov Jensen(MSJ), Bjarne Sjøholm(BS) og Søren Andersen (SA), referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
Peter Hansen startede med at byde velkommen til mødet. En speciel velkomst Martin 
Skov Jensen, som er ny i SD sammenhæng. Jann Rünitz (listefører) deltager i SD 
møderne. Jann vil være tovholder i op- og nedrykningsspørgsmål. 
 
Dagsorden: 
 
1) Konstituering 
Jens Steffensen blev udpeget som næstformand for SD. 
Arbejdsfordelingen blev gennemgået og godkendt. Arbejdsdelingen er vedlagt som et bilag 
til referatet og tillige offentliggjort på DMU’s hjemmeside. 
 
Poul Hjorth har meddelt, at han ønsker hjælpe til med at undervise på officialkurser. Dette 
noterer SD sig med glæde. 
 
SD har et hængeparti vedrørende  element 4(den praktiske/grenspecifikke del) på den 
endnu ikke afsluttede klubtræneruddannelse.  
BS har aftalt med Poul Nyrup Drejer, at elementet skal holdes Langfredag i forbindelse 
med træningslejren på Uhre. 
KH følger op dette. 
 
2) Referater 
Motocrossreferat 01-07:  
Godkendt uden kommentarer 
  
Øvrige referater blev taget til efterretning. 
  
3) Økonomi 
Peter fremlagde et godkendt budget for 2007. Set i bagklogskabens klare lys er vi 
nødsaget til at blive bedre til styre vores økonomi. Det er et must, at vi overholder vores 
budget i år. Dette betyder blandt andet, at der i 2007 ikke vil blive givet tilskud til 
holdudsendelse i samme omfang som tidligere. 
Kraftcentertrænerne skal blive bedre til indsende afregningerne løbende. 
 
4) Landstræneren 
- DMU VM Motocross Team 
Bjarne har lavet en aftale med Youthstream om deltagelse af et VM Team i MX1 og MX2. 
DMUs udgifter er et FIM –sponsorlicens og til streamers, som identificerer temaet ved 
løbene. 
Normalt vil det koste rigtig mange penge, men DMUs synlighed ved kongresser i FIM/UEM 
samt afholdelse af internationale løb i Danmark åbner døre internationalt. Det er glædeligt.  
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Rigtig gode træningslejre i Spanien med 33 kørere i den første uge og 27 kørere i den 
anden uge.  
 
BS påpegede det uheldige i, at der den 19. august køres der DM A samtidig med en VM-
afdelingen. JS svarede, at det er blevet vedtaget, at der ikke skal tages hensyn til VM-
afdelinger i kalenderplanlægningen. 
 
BS informerede om at det er blevet besluttet, at der skal holdes træningssamlinger for 
piger. 
 
BS har modtaget en skrivelse fra Rasmus Ørnholdt Nielsen, som kører Quad. Rasmus 
ønsker at deltage i Kraftcentertræningen. BS svarer Rasmus, at der i 2007 ikke penge til at 
tilbyde kraftcentertræning for Quad-kørere 
  
I øjeblikket køres mini/micro kraftcentertræningen centralt på landsplan. Dette er ikke 
optimalt og derfor skal der findes en kraftcentertræner til mini/micro kørerne i øst. 
  
PH påpegede, at han ønsker en samlet plan med fastlagte datoer for alle træningsgrupper 
i 2007 samt hvem der er udtaget til disse. KH følger op på dette. 
 
JS har nogle ting i transponderregenskabet for 2006, som han ønsker at undersøger. JS 
tager derfor en tur omkring Sekretariatet, når han alligevel er på Sjælland. 
 
5) Løbskalenderen 
På grund af baneforholdene på Slotsbjergby er den først  DM B afdeling flyttet til Svebølle. 
Positivt at flytningen er sket på et så tidligt tidspunkt og så uproblematisk. 
 
6) Dommerrapporter 
Det kan desværre konstateres at der ved Supermoto-delen ved Supercrossarrangementet 
i Herning har været nogle problemer med arrangementet.  Dette skal der ændres på, så 
lignende situationer ikke genopstår. 
 
Det kan med glæde konstateres ved Cup EB Slib i Hadsund var en ny uddannet dommer, 
som fungerede fint. 
 
Skrivelse fra Mogens Voigt, som beklager sig over at formanden ikke svarer på mails.  
Formanden har efterfølgende svaret Mogens Voigt. 
 
 
7) Mesterskaber 
Tillægsregler til Super Moto Hanstholm. Er på vej. Skal have udarbejdet et nordisk 
regelsæt for afholdelse af NM i Supermoto. Det er DMU, der er tovholdere på at dette 
bliver lavet. 
 
Peter uddelte en plan for Støjmålinger i 2007. Antallet af målinger vil være forøget i forhold 
til 2006. 
 
- Nordisk Mesterskab MX (udarbejdelse af regler og tidsplaner) Vi har forpligtet os til at 
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lave et sæt tillægsregler og tidsplaner. Dette skal vi have gjort nu. 
 
 
Brev fra Team Hansen omkring op- og nedrykning i Quad. Martin besvarer. 
 
Der er pt. tegnet for 195.000 kroner sponsorater til DM A. Der tilsendes to stk. billetter pr. 
DMA klub. Det er ikke gået så godt med salget af VIP-billetter. 
 
KH redegjorde for, at der er problemer med bespisningen. Efter en længere snak, hvori 
løsningsforlagene var lokale leverandører og en landsdækkende kæde, blev det besluttet 
at KH tager kontakt til firmaet ”Kokken og Jomfruen” og forhandler om et tilbud på plads.  
 
DM i Supermoto den 12. maj køres af RMS i stedet for AMK.   
 
8) Div. Holdudsendelser 
SD gennemgik listen af holdlederudsendelser for 2007 og påsatte holdledere: 
 

Løb Holdleder Note 
Master Kids Børge Ebbesen forespørges Køretrøje en del af 

deltagerbetalingen 
Honest international 
Schoolboys 

Jens Steffensen Køretrøje en del af 
deltagerbetalingen 

VM for Juniorer Bjarne Sjøholm Der ydes et tilskud på kr. 
1.000 pr. bil.  

FIM Senior World Cup Bjarne Sjøholm  
Coupe de l’Avenir ??  
Motocross of European 
Nations 

Bjarne Sjøholm  

 
9) Mini/Micro 
Reglementsændringen med brugen af transpondere er offentliggjort på hjemmesiden. 
 
Vedrørende lån af tidtagningsanlæg og transpondere er der problemer med at få kufferterne og anlæggene 
retur efter brug. Det blievderfor vedtaget, at der udskrives en regning på værdien af kufferterne ved 
afsendelsen til klubberne og beløbet krediteres, når kufferterne er returneret til SD.   
 
- Licens: Jeppe Gade Rasmussen har søgt om en nedrykning fra mini til micro. Dette blev ikke bevilliget. 
 
- Asbjørn Andersen søger om nedrykning fra Mini til micro, dette blev ikke bevilliget. 
- Jonas Hoeg SMC har søgt og fået bevilliget oprykning fra B 80 Open til B 125 
- Dispensation til Mikkel Hjorth til at rykke C mini 50.  
 
10) Indkomne breve / mails 
Frederikshavn har bestilt banesyn, JS tager sig af det praktiske. 
I år vil der være fokus på banernes sikkerhed og samaritterrum. Herunder også deres 
placering på banen. 
 
 4-hjulerne har lånt Troldkærbanen til træning, SD ser med glæde på den slags tiltag. (der skal ikke 
søges træningstilladelse) 
 
- Vi har modtaget skrivelse fra 3F, Guldborgsund vedr. ulykke på en arbejdsplads med MX 
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kører og erstatning i den forbindelse. PH svarer 
 
- Skrivelse fra Asger Petersen vedrørende kvaliteten af Teknisk Kontrol. SD er klar over, at 
dette er et prioriteret udviklingsområde. Vi er nødt til at forbedre kvaliteten af vores 
tekniske kontroller. Dette skal ske ved efteruddannelse. 
 
- Forslag fra Claus Menne Nielsen, som vil have tilladelse til at køre pitbike i ryttergårdene. 
SD fastholder forbuddet imod Pitbikeskørsel i ryttergårdene. 
 
- Forslag om Side-Cars og Quadcykler kan træne sammen med solocyklerne. Det 
fastholdes, at tre- og firhjulede kan træne sammen, men ikke sammen med solocykler. SD 
er vidende om, at det er svært for quadkørerne at få at træningstid. Derfor opfordres 
Klubberne til at tale sammen og tilbyde fællestræning for disse klasser. 
  
9)  Eventuelt 
Vi skal have kigget på vores officiallicenstyper. De trænger til en revision. 
  
Omkring støjen fra Honda CRF149cc motoren viser de første målinger, at der ikke 
umiddelbart er støjproblemer. Det er muligt at overholde støjgrænsen, hvis man bruger det 
korrekte udstyr. 
 
Ved det DMU officielle mesterskaber er det hensigten at SDs medlemmer skal være til 
stede og være iført deres ”SD-tøj”, så de er til at kende. 
 
Vi ser en tendens til at der skiftes meget ud i klubbestyrelserne. Det kan være et 
sundhedstegn, hvis der sker en naturlig udskiftning i bestyrelserne. Risikoen er at den 
”røde tråd” i klubarbejdet mistes, såfremt der sker for mange utilsigtede udskiftninger hele 
tiden. 
 
Løbsansøgningsblanketten skal ændres. PV er tovholder for dette. 

 
Næste møde holdes onsdag den 2. maj 2007. 


