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SD Motocross 03/07 
 
 

Referat fra Sportsdivisionsmøde på Hejse Kro, tirsdag den 2. maj 2007 
 
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Klaus Hansen(KH), Peter Vestergaard(PV), 
Martin Skov Jensen(MSJ) og Søren Andersen (SA), referent.  
 
Afbud: Bjarne Sjøholm 
 
Dagsorden. 
 
1) Referater 

2) Økonomi 

3) Landstræneren 

SD MX 2-07: 
Det afsluttende element 4 i Klubtræneruddannelsen blev afholdt i forbindelse med 
påsketræningslejren. 
 
Jens følger op på Honest Youth International Schoolboys, hvor vi ikke har hørt noget fra 
arrangørerne endnu. 
 
Referat godkendt. 
 
Positivt at Brusgårdsbanen er blevet FIM-godkendt uden problemer. 

 
Øvrige referater taget til efterretning. 
 
DMA klubberne opfordres til at have en pressemand, der kan bistå Martin Wigh Knudsen ved 
løbsarrangementerne. 
 

PH påpegede endnu en gang, at det er vigtigt, at afregningerne bliver indsendt til tiden. Det er en 
forudsætning for at kunne styre økonomien. I 2006 kom en række afregninger meget sent og det 
var medvirkende til at det var svært at drage forholdsregler i forhold til årsregnskabet. 
 
Kvartalsregnskabet blev gennemgået og der var spørgsmålstegn til konti 2332, 2369, 2406, som 
alle havde mindre udsving i forhold til budgettet.  
 
Påsketræningslejren giver et underskud på kr. 4000,- Det skyldes, at der var for mange trænere til 
de relativt få deltagere. Underskuddet skal finansieres fra Kraftcenterkontoen. KH sørger at dette 
bliver ført ud i livet.  
 

Der arbejdes på at finde en Mini/Micro kraftcenter på Sjælland. KH har haft samtale med et emne, 
som måske kunne være interesseret. Sagen afklares snarest. 
 
4) Reglement 
SD har modtaget en del kritik for, at det virker uoverskueligt med reglementsrettelserne på nettet. 
JS tager en snak med en Jann Rünitz for at finde frem til en brugbar løsning.  
 
DMA forslag fra Martin Wigh Knudsen om diverse ændringer. Der foretages ingen ændringer for 
2007. Derfor tages forslaget op på senere møde. 
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4) Løbskalender 

5) 

6) 

 
 

SD præciserer, at det stadig er klubbernes ansvar at indsende de forkortede tillægsregler. På sigt 
vil de forkortede tillægsregler automatisk blive genereret fra løbskalenderen.  
 

Dommerrapporter 
PH informerede om, at det er en succes med den nye elektroniske papirgang med løbstilladelser. 
Det har desværre været nødvendigt at udskrive en række bøder for sent indsendte tillægsregler. 
SD opfordrer på det kraftigste til, at klubberne får dette bragt i orden. 
 
Desværre er det også sådan, at resultaterne ikke bliver indsendt til Jann Rünitz tiden. Det bevirker 
at Janns arbejdsmængde forøges/besværgerliggøres, hvilket ikke kan være rigtigt. Klubber, der 
ikke får dette bragt i orden vil blive præsenteret for et bøde forlæg. 
 
I forbindelse med Wild West Enduro blev der observeret et ”ikke registreret” motorløb udenfor 
baneterrænet for Quadkørere. SD havde inden mødet tilskrevet Johnny Pedersen og bedt om 
forklaring. Johnny Pedersen har svaret at Quadfolket havde fået lov til at hjælpe med 
banebygningen, men var ikke bekendt med om ”Quad-folket” havde indhentet løbstilladelse eller 
ej. PH går videre med sagen. 
 
SD har hørt en del klager over afviklingen af Supermotoarrangementet ved Supercross i Herning. 
SD er enige i, at der er en række ting, der skal ændres til det bedre. Fra og med 2008 vil der 
således også være to dommere på. 
 

Mesterskaber 
Første DM-A afdeling på Uhre. 
Sportsligt, et super arrangement.  
Den manglende plads i ryttergården kunne være håndteret anderledes. Bemanding på porten 
kunne have løst problemerne. 
Styregruppen skal fremover inddrages i Ryttergårdsproblematikken. 
  
Mail fra Morten Ø. Madsen, som undrer sig over at, reglementet ikke blev overholdt i forbindelse 
med ovennævnte. Morten beder om en forklaring. JS/KH svarer Morten 
 
DM-A regnskab 
I øjeblikket er der sponsorindtægter på kr. 171.000,-. Der er stadig et par aftaler som ikke er helt 
på plads, hvorfor det er sandsynligt, at indtægten stiger. KH erkendte at det havde været en stor 
arbejdsbyrde at få sponsoraterne på plads. Bo ”Speedie” og Tage Jørgensen havde givet tilsagn 
om at hjælpe, men har desværre ikke kunne afsætte tid til arbejdet, så KH har siddet med tingene 
selv. 
 
Brev fra Finn Rasmussen, som ønsker at nedsætte træningstiden ved DM for Sidevogne i 
Næstved. Dette kan ikke acceptere. 
 
Super moto Klasser og Licenser 
Det blev besluttet, at der ikke bliver foretaget ændringer i dette års reglement, men at C kørere 
som har en rigtig Motard cykler kører med i B klassen. Når så året er gået vil SD se om der er 
basis for at lave en begynder klasse, som der findes i Tyskland og Sverige.  
Jann Rünitz bliver bedt om at komme med et oplæg når året gået.  
 
Klage/Protest fra Jacob Nielsen om afvisning af protest, som blev afleveret til dommeren i stedet 
for stævnelederen, samt protest over quader som deltog i DM løbet. Vedr. protest afvisningen på 
løbs dagen, så giver SD Dommeren medhold i - at dette var gjort korrekt. SD ser nærmere på 
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7) 

8) 

Jacob Nielsen påstande med, at der var to quader som var ombygget, så de ikke er i 
overensstemmelse med reglementet.  
 
Til kommende sæson er der en micro, mini og maxiklasse, hvor der henvises til maskinstørrelserne 
i FIMs reglement. 
 
Ansøgning fra HEMS, Mathias Kam Rasmussen 
SD behandlede ansøgningen og bevilligede dispensationen. 
 

Div. breve og mails 
Mail fra Tom L. Petersen, som ønsker at blive fritaget for dommeropgaver, men som dog ønsker at 
bibeholde sit licens, såfremt han deltager i diverse seminarer, kurser. Dette bevilligede SD.  
 
Anne Jensen, som ønsker tilladelse til at kvindelige maxikørere kan deltage i pigeklasserne. Dette 
bevilligede SD. 
 
Brev fra Jes Johansen Amager, som ønsker at SD skal gøre noget ved det store antal 
efteranmeldelser, som giver løbsarrangørerne ekstra meget arbejde.  På sommermøderne sidste 
år blev den nuværende producere vedtaget og SD finder ikke anledning til at ændre dette. 
 
HEMS søger om træningstilladelse til Lauritz Østergaard. Denne er udstedt. 
 
 

Eventuelt 
PH påpegede, at vi er nødt til at kigge på sammensætningen af løbsdage. Nogle af dem er 
simpelthen for lange. Det kan vi ikke leve med. JS og PH kigger på dette og kommer med et 
udkast. 
 
En del klubber ønsker løbsfrie weekender til afholdelse af klubmesterskab mv. Det er svært at 
afsætte weekender til dette, når løbskalenderen i forvejen er så spækket med aktivitet. 
 
Næste SD møde holdes den 26. juni 2007. 
 
 


