
 

Motocross 04-07 

Referat fra møde i SD motocross den 26. juni 2007 på Hejse Kro. 
 
Til stede: Peter Hansen, Jens Steffensen, Bjarne Sjøholm, Klaus Hansen, Martin Skov Jensen, 
Peter Vestergaard og Søren Andersen(referent). 
Endvidere deltog Jann Rünitz. 
 
0) Arbejdsfordeling 
Jens Steffensen mente ikke, at den besluttede arbejdsdeling følges og at foregår ting, som der ikke 
bliver informeret om. Jens opfordrede til at SD bliver bedre til at tale sammen. 
Peter Hansen bad Jens Steffensen om at konkretiseret hans udsagn. Der er blandt andet ikke 
blevet orienteret om Martin Skov Jensens deltagelse i udviklings- og strategiområde. Peter 
orienterede om, at der i det videst muligt informeres. I det konkrete tilfælde var tidsfristen meget 
kort og det havde derfor været svært at gøre noget anderledes.  
 
Peter Hansen påpegede, at det er vigtigt, at der bliver svaret på de ting, der bliver rettet 
henvendelse til SD om. Det er ikke rimeligt, at folk skal vente meget lang tid på svar. 
 
Jann Rünitz uddelte en plan fra SVEMO for, hvordan de håndterer billetter, adgangskort mv. til 
SM-afdelingerne. 
 

1) Referater 
SD 03/07 
Jes Johansen og Anders Frandsen har begge på forespørgsel meddelt, at de ikke ønsker at være 
Kraftcentertræner for mini/micro i Øst. Bjarne undersøger potentielle emner. Det er en prioriteret 
opgave. 
  
Første afdelinger af SM Maxi og JM/FM Maxi mangler der resultater fra. Arrangøren rykkes. 
 
2) HB 04-07 
Det er glædeligt at konstatere, at Team bussen nu er blevet solgt for kr. 120.000,- til nye svenske 
ejere. 
 
VM MX3, nr.  9: Beboelsesvogne skal holde i den nye ryttergård. 
VM MX3, nr. 10: Intet at bemærke. 
VM MX3, nr. 11: Intet at bemærke. Heatet for ikke kvalificerede kørere kan fyldes op med 
nationale kørere. 
 
Strategi og Udviklingudvalget 01-07:  
Peter Hansen og Martin Skov Jensen deltog i dette møde. Meget spændende møde. Fremover vil 
Martin Skov Jensen deltage sammen med Peter Hansen. 
 



3) Økonomi 
Der blev stillet en række opklarende spørgsmål til månedsbalancen for Maj som PH svarede på. 
Snart kommer halvårsregnskabet, som giver større billede. 
 
Udlejning af transpondere. Der bliver opkrævet kr. 300,- pr. transponder pr. løb undtagen micro. 
 

4) Landstræneren 
Kraftcentertræning 
Der skal ske afrapportering fra trænerne, når træningen er afholdt til Peter Hansen, Klaus Hansen 
og Bjarne Sjøholm. 
 
MSM – kraftcenter. MSM kan komme med i elitelandsbyen i Slagelse, hvilket lyder meget 
spændende. 
 
MX1: Kasper Jensen har haft svært ved at komme sig over skaden fra sidste år, men er ved at 
komme op i fart. 
MX2: Kenneth MT. Nielsen skal scannes den 2. juli. Styrtet fra sidste år hæmmer ham meget. 
MX3: Nicolai M. Hansen er kommet op i fart efter en stille start. 
EMX Open: Allan Scheel Hansen er også kommet op i fart. 
EMX2: Konditionen og farten er der. Resultaterne er ustabile, men generelt går det fremad. 
Rasmus Krogh Jørgensen: Kører Ungdoms VM og udvalgte EM-afdelinger. Kører fuld emx-serie i 
2008. 
Ungdomselite. Der bliver givet økonomisk tilskud til VM i Bulgarien. 
 
EM for hold udtages efter EM i Randers. Det blev besluttet at der satses på unge kørere, som er i 
elitesatsningen. 
Coup l’avenir den 7- oktober. Det bliver sandsynligvis Nikolaj Larsen og Allan Scheel, som skal 
køre med Danish Motocross Team. 
 
Ny landstræner 
Bjarne fremlagde sin arbejdsbeskrivelse og SD tog en snak omkring strukturen på 
landstrænerarbejdet. Beskrivelsen er meget omfattende og især det administrative fylder meget af 
arbejdstiden. 
SD tilkendegav, at ansættelse af en sportschef, der kan være koordinerende med primært 
administrative opgaver, samt en landstrænerfunktion, som primært arbejder med det sportslige kan 
være en rigtig god løsning, såfremt der kan skabes økonomi til det. 
 
5) Reglement 
Det er blevet konstateret, at der er alt for mange personer i reparationsområderne ved løbene. Et 
armbånd af en bestemt farve for hjælpere i dette område kunne være en løsning. Der bør kun 
være de mekanikere og tegngivere til stede, som tilhører den klasse der kører på banen.  
 
Støjregler, Enduro: Kolding ville have at kørerne skulle køre med en bestemt lydpotte. Dette kan 
man ikke tvinge kørerne til. Kørerne skal overholde reglementet, uagtet hvilken lydpotte de kører 
med. SD vil se på FIM’s regler på dette område frem til løbsåret 2008. 
 
6) Banesyn 

Vordingborg, Dall og Nordals mangler at blive synet. Dette vil ske snarest. 
 



7) Løbskalenderen 
Supermoto pokalløb på Sindal Flyveplads. Dette er ikke noget SD kender til. Løbet er ikke søgt. 
Peter følger op. 
 
8) Sommermøder: 
Sommermøde øst holdes onsdag den 5. september og sommermøde vest holdes den 29.august. 
 
9) Dommerrapporter 
Der kommer desværre for få løbsresultater ind til Jann Rünitz inden for den fastsatte tidsramme. 
Det blev besluttet, at der fra 1. august indføres bøde, såfremt klubben ikke senest 3 dage efter 
løbets afholdelse har indsendt resultaterne i Excel-projektmappe på kr. 500,- til Jann Rünitz. 
 
Registrering af tidsstraf 
Der skal foretages en central registrering af de kørere, der bliver idømt tidsfrist. Det lader til at 
være de samme kørere, der ikke respekterer reglerne. 
Det blev besluttet, at der sammen med løbsgodkendelsen udsendes en liste med disse kørere til 
dommerne.  
 
Det er blevet noteret, at en del kørere ikke respekterer det gule flag. Dette kan ikke accepteres af 
hensyn til sikkerheden. Derfor beder vi alle officials være opmærksomme på dette.  
 
Flot rapport fra Jurypræsident Romain Frast fra EM i Herning. Et meget fint arrangement i øvrigt. 
Stor ros til klubben. 
 
3 microløb er desværre blevet aflyst. Dette er naturligvis uheldigt. Men det er selvfølgelig 
nødvendigt med et rimeligt deltagerantal, hvorfor aflysningerne er forståelige. 
 
Ros til Mors for NM-SuperMoto arrangement.  Desværre var opbakningen fra de danske kørere alt 
for lille. 
  
DM for Supermoto på Vandel Flyveplads, havde arrangøren undladt off-road delen. Dette finder 
SD meget uheldigt, da det så ikke længere er et Supermotoløb, men noget der nærmer sig Road 
Racing 
 
10) Tom Almer 
Det blev besluttet at Peter Hansen og Jens Steffensen tager et møde med Tom Almer med 
baggrund i de nye oplysninger der er fremkommet i sagen. 
 
11) DMU motocrossdag 
Der arbejdes videre. Ellers intet at referere 
 
12) Eventuelt 
Aalborg Motor Klub har søgt en EMX 65/EMX 85, Motorcykleclubben Svendborg EMX Open i 2008 
og har fået disse forhånds tildelt af UEM. Det konfirmeres endeligt i efteråret. 
 


