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SD Motocross 06/07 
 

Referat fra Sportsdivisionsmøde i Motocross, tirsdag den 2. oktober 2007 på Hejse Kro. 
 

Til stede: Peter Hansen, Martin Skov Jensen, Jann Rünitz, Bjarne Sjøholm, Jens Steffensen, 
Klaus Hansen, Peter Vestergaard og Søren Andersen(referent). 
 
Fraværende: Ingen 

 
1. Referater 

Sommermøde vest og øst 
KH kommenterede, at der i referatet står, at der har været mange aflysninger i micro, men 
det er kun Maxiis cup i Vesterbæk, der er aflyst. 
Der fremkom mange forslag på de to møder. Vi skal være opmærksomme på, at 
ændringer, der giver anledning til væsentlige økonomiske investeringer først kan indføres i 
2009. En løsning kan være, at der i 2008 reglementet er angivet ændringerne for 2009.  
Andre aktuelle punkter vil blive behandlet under de aktuelle punkter senere på dagsorden. 
 
HB 6-07: Punkt 1c omkring støjregler i Enduro. Der bør ikke være problemer med at 
overholde støjgrænserne i Alment Reglement, såfremt kørerne benytter dæmpere, der er 
godkendt til kørsel på offentlig vej.  
Punkt 2B: SD finder det uheldigt, at HB underkender SDs beslutning om at deltage i 
Motocross of Nations i USA. 
SD-BMX 4-07: Ingen kommentarer. 
SD-MX 5-07: Fejlposteringen i halvårsregnskabet på telefonkontoen er nu rettet. Alle i SD 
ønsker at modtage månedsbalancerne. Gerne pr. mail. 
Snak med Tonny Kærgaard omkring mulige arbejdsopgaver omkring kraftcentrene. Efter 
afholdt møde har Tonny meddelt, at han ikke ønsker at deltage i arbejdet.  
SD Speedway 4-7: Ingen kommentarer. 
SD-RR 06-07: Ingen kommentarer. 
 

2. Økonomi 
Månedsbalance august: JS forespurgte om regnskabstal for Motocrossfonden og DMA. 
PH vil udarbejde en oversigt til SD, når kvartalsregnskabet for 3. kvartal foreligger. 
Afregningsbilag(indsendelse): SDs medlemmer skal sørge for at få indsendt 
afregningsbilag til tiden for at sikre at regnskabstal er opdaterede. 
Budget 2008: PH rundsender budgetskabelon, som SDs medlemmer bedes om at udfylde 
med budgetønsker og sende retur. 
Licens og afgiftscirkulære: Det er SD opfattelse, at der var enighed om, at 
tilmeldingsgebyrerne skal stige. SD besluttede, at gebyrerne skal stige til at ordinære gebyr 
i MX skal koste kr. 150,- senest 7 dage før koster kr. 250,- & på løbsdagen koster kr. 400,-  
      
SD foreslår, at Micro og Mini licenserne skal koste det samme. 
SD ønsker at løbsafgifterne skal stige, qua de stigende omkostninger til dommere. 
Forslag til løbsafgifter/takster for 2008 til drøftelse i hovedbestyrelsen: 
Enduroløbsafgift: kr. 1.000,-. 
Trialløbsafgift: kr. 500,-. 
Microløbsafgift: kr. 800,-.  
Løbsafgift for publikumsløb med meget betydning: kr. 4.500,-. 
Løbsafgift for publikumsløb med mindre betydning: kr. 2.500,-. 
Løbsafgift for løb uden offentlig adgang: kr. 2.000,-. 
Banesyn for første bane: kr. 1.000,-. 
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Banesyn for efterfølgende baner: kr. 800,-.  
Ekstraordinært banesyn: kr. 1.200,-. 
 
I lighed med sidste år vil der snarest muligt blive afholdt Mini/Micro efterårsmøde på 
Højbjergbanen. 
 

3. Landstræneren 
Har netop deltaget i EM for hold. Det blev til en tilfredsstillende 7. plads, hvor kørerne 
gjorde hvad de kunne. Kasper Jensen havde feber og var derfor ikke helt på toppen. 
 
Allan Scheel Hansen, Daniel Wozniak og Nikolaj Larsen deltager i Coupe L’Avenir i den 
kommende weekend. Dette løb betragtes som et uofficielt Hold-VM for juniorkørere. 
 
Rasmus Krogh Jørgensen skal deltage i den sidste afdeling ADAC i Högstedt og flere 
andre kørere deltager tillige i ADAC afdelingen i Teutchental. Ellers er løbssæsonen 
overstået. 
 
Nicolai M. Hansen, Kasper Jensen, Nikolaj Larsen, Rasmus K. Jørgensen, Allan Scheel 
Hansen, Kasper Lynggård, Stefan K. Olsen og Mathias Keller bliver testet på Team 
Danmark centret i Odense.  
 
Team Danmark har spurgt til, hvad der kan være med til at udvikle vores talentmasse. DMU 
har meddelt, at 14 dages træning sydpå i hver af vintermånederne, vil være et godt tiltag. 
 
Træningsweekend for talentkørerne på Idrætshøjskolen i Sønderborg.  
 
Ændring af kraftcenterstruktur. Der holdes møde i den ansvarlige koordineringsgruppe i 
løbet af efteråret. 
 
Træningstur til Spanien for elitesatsningskørere og inviterede. Forudbetaling skal ske for 
deltagelse. 
 
SD har tidligere diskuteret strukturen på landstrænerområdet. Der er enighed i SD om, at 
ansætte en landstræner - og at Bjarne tilknyttes som ekstern konsulent, såfremt det er 
økonomisk muligt. Bjarnes opgave bliver så mere administrativ, koordinerende på 
”hjemmebane”, mens landstræneren skal bruge tiden på det træningsmæssige, 
holdudsendelser, løbsdeltagelse mv. 
 
Ansøgning om nedrykning af Nicklas Frandsen fra Maxi A til B. Nicklas er dygtig nok til at 
deltage i A, hvorfor en nedrykning ikke kan bevilliges. 
 
En kører mangler at modtage et beløb kr. 5.000,- for deltagelse i DMA i 2006. På grund af 
diverse misforståelser er pengene ikke blevet udbetalt. Misforståelsen blev opklaret og 
penge udbetales. 

 
4. Reglement 

Opdatering af AMB decodere. To klubber mangler at få opdateret deres anlæg. JS 
kontakter dem.  
Quad reglement (forespørgsel) fra Martin: Ændringer til 2008 blev diskuteret. Da 
ændringerne er mere kompliceret end som så, så tages emnet op på det kommende møde. 
Oplæg er uddelt til SD gruppen.  
 
Klasseinddelinger, (Peter V): PV fremlagde et forslag til klasser i 2008. De besluttet, at 
Micro C og B 80(65cc) med gear fortsætter uændret. 70cc 4-Takt, indplaceres i 50 cc 
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klasserne.  
Den øvre aldersgrænse for 50 cc begynder ændres til det år man fylder 5 år.  
I mini indføres A- B og C klasser, uanset hjulstørrelsen fra 2009. 
I SuperMoto opretholdes A & B klasserne, som kan køre sammen efter behov, men med 
hver deres præmiering. Ny ren C-klasse skifter navn til Rookie C, den køres som en ren 
pokalklasse med oprykningspoint, som i MX C klassen. 
En Pitbike  Supermoto klasse overvejes. "Klassen" skal deltage som pokal løb ved 5. 
Supermoto DM-afdeling, som køres i Rødby, her efter vil behovet analyseres. 
 
Det blev besluttet, at der ved DM A og publikumsløb ikke er adgang for ikke-deltagende 
kørere på selve banearealet, der vil i stedet for blive lavet en prøve omgang før start. Der vil 
også blive holdt et kørermøde hvor alle deltagende kørere skal være til stede, og hvor 
startprocedure og –bom gennemgås. Dermed bliver afviklingen identisk med afholdelsen af 
VM og EM afdelinger. 
 
Fremover skal DM A benævnes som 5 afdelinger med 10 heat. 

 
5. Løbsansøgninger / Løbskalender 2008 

En kørerplan for udarbejdelse af løbskalender blev udarbejdet. Løbsansøgninger udsendes 
i uge 41 (er gjort, red.). Der er deadline den 25. oktober, så en foreløbig kalender vil kunne 
udsendes i uge 44. 
Klubberne har ytret ønske om to frie løbsweekender. Disse blev fastlagt til den 23. – 24.maj 
og 30.- 31. august.  
 

6. Dommerrapporter 
SD har modtaget en skrivelse fra Susanne Leth om manglende respekt for gult flag. SD 
pålægger dommerne at være opmærksomme på kørere, der ikke respekterer dette samt 
sanktionere kørere, der ikke respektere dette. 
Protest ved SM Micro i Vordingborg. Denne sag er lukket. 
 
Det har desværre været nødvendigt at foretage en redningsaktion og udfærdige/udsende 
en løbstilladelse til Enduroløb i Nordjylland. PH påpegede, at det nu er sidste gang dette 
sker. Fremover vil der ikke blive udstedt en løbtilladelse, når formalia ikke er i orden.  
 
Vi har modtaget meget rosende Jurypræsidentrapporter fra EM i Randers og Slagelse. Der 
er også stor ros til de arrangerende klubber. Vi afventer stadig rapporten fra VM afdelingen.               

 
7. Mesterskaber 

PH er blevet kontaktet af Holstebro Kommune og forespurgt om DMU vil placere/bakke op 
om et MX Kraftcenter i Holstebro. PH har meddelt, at man ønsker at gå ind i et positivt 
samarbejde. 
  
Sidevognsklasserne køres som i år, kombineret med quad pokalløb. 

     
8. Indkomne breve og mails 

To klubber er blevet idømt bøder for ikke at have indsendt resultater til tiden. Desværre har 
det været nødvendigt med dette. For sikre en kontinuerlig resultatvisning er det en 
nødvendighed at dataene kommer ind. 
 
Ansøgning fra Jesper Kjeldsen vedrørende klubskifte i relation DM for Klubhold. Denne 
kunne ikke bevilliges.  
Der er blevet givet tilladelse til Markrace ved Frederikshavn og Melby. 
Møde om idrættens fremtid på TV afholdes i Idrættens hus. Martin Skov Jensen deltager. 
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9. Eventuelt 

Der er inviteret til DMU klublederseminar den 2. – 3.november. Alle opfordres til at deltage. 
KH er ansvarlig for afholdelse af kurser, herunder at finde uddannere, aftale med 
kursussteder, offentliggørelse på dmusport og invitation til klubber. 

 
10. Næste møde 

Næste møde holdes onsdag den 5. december. 


