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SK Motocross 02-10 
 
 
Referat af sportskommissionsmøde Motocross, fredag den 21. maj 2010, RMS klubhus på 
Brusgårdbanen. 
 
Deltagere: Anders Johansen, Asger Pedersen, Poul Hjorth. Desuden deltog kørerrepræsentant 
Lars Bo Rasmussen i en del af mødet. 
 
Fraværende: Ingen 
 

1. Godkendelse af referater fra udvalg og HB 
 
Ingen bemærkninger til de udsendte referater.  
 

2. Dommerrapporter 
 
SK diskuterede en henvendelse fra Næstved Motor Klub, hvor der i forbindelse med et 
klubmesterskab var opstået strid mellem to af deltagerne, suppleret af deres hjælpere. 
 
På basis af de fremlagte udsagn, herunder specielt et udsagn fra bestyrelsen i Næstved Motor 
Klub, giver SK udtryk for, at afgørelse i denne situation ligger uden for kommissionens område, 
idet hændelsen dels har fundet sted ved et internt stævne, dels det forhold, at sagen er 
politianmeldt. Vi anbefaler, at Næstved Motor Klub tager stilling til eventuelle straffe, eventuelt på 
basis af udfaldet af politisagen. 
 
SK diskuterede en hændelse i forbindelse med afvikling af DM-B på Hanherreds Motorklub i 
Fjerritslev, hvor henholdsvis en forælder til en kører og en teamleder for en anden kører trængte 
ind på banen i forbindelse med de pågældendes køreres styrt. Stævnets dommer har i den 
forbindelse indsendt et supplement til dommerrapporten, hvor han har beskrevet hændelsen. Han 
beskriver specielt, at den pågældendes forælder fysisk ”ruskede” den anden kører, mens han lå på 
banen og tilsyneladende var bevidstløs. Den pågældende forælder fortsatte senere en verbal 
forulempelse af køreren i forbindelse med ambulancefolkenes behandling udenfor og inde i 
ambulancen. 
 
SK har ved bedømmelse af sagen specielt lagt vægt på følgende forhold: 

• Uberettiget indtrængen på banen 

• Voldsom indgriben overfor anden kører, som tilsyneladende var bevidstløs 

• Efterfølgende fornyet verbalt angreb på køreren 
• Forstyrrelse af ambulancefolkenes arbejde 

 
SK besluttede, at den kører, som den pågældende forælder repræsenterer under stævnet fratages 
sit kørerlicens i 3 måneder regnet fra meddelelsestidspunktet. 
 
Med hensyn til den anden kørers teamleders indtræden på banen og opførsel i øvrigt, straffes 
denne kører efter sædvanlig praksis med fratagelse af sin placering i det omhandlede heat. 
 
Det bemærkes, at kørerrepræsentant Lars Bo Rasmussen ikke deltog i Sportskommissionens 
afgørelse af de omtalte sager. 
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3. Dispensationer 
 
Dispensationer i forbindelse med maskinstørrelse og klasseplacering i øvrigt behandles i de 
respektive sportsudvalg i samråd med Jann Rünitz 
 
 

4. Evaluering af løb og klubber 
 
DMA: Vi forventer, at der fra Eventafdelingens side tages initiativer til at skaffe en afløser til at 
udføre de arbejdsopgaver, Kristian Primby hidtil har løst. 
 
DMB: Det er Sportskommissionens opfattelse, at Hanherred Motor Klub ikke levede op til den 
standard, der forventes af publikumsarrangementer. Det bemærkes specielt, at der ikke var sørget 
for speaker og at løbet i det hele taget ikke bar præg af at være et publikumsløb. 
 
Mini/maxi udvalget opfordres til at gå ind i en eller anden form for kategorisering af 
klubberne/banerne.  
 
Sportsudvalgene opfordres til at komme med nye ideer til afvikling af lokale turneringer, herunder 
at have fokus på antallet af afdelinger i de enkelte turneringer og de enkelte løbsdages 
tidsmæssige omfang. 
 

5. Reglement 
 
Sportsudvalgene opfordres til at bearbejde emnet om ”usportslig optræden”. 
 
Der var afholdt møde blandt lydmålerne den 20. maj. 2010. Procedurerne omkring lydmåling blev 
diskuteret og der blev foreslået nogle ændringer. Med hensyn til antallet af lydmålinger er det 
lydmålernes opfattelse, at der skal måles langt mere end vi gør i dag. 
 
SK anbefaler, at der ved samtlige mesterskabsløb foretages lydmåling. 
 
SK drøftede et forslag om fællestræning mellem quad, sidevogne og solomaskiner. Forinden der 
kan ske reglementsændring vedrørende dette område skal SK have undersøgt, om 
forsikringsforholdene er OK. Ligeledes er det af afgørende betydning, at der ikke pålægges 
fællestræning i de klubber, som ikke ønsker det.  
 
Vi vil endvidere have undersøgt, hvordan sådanne ordninger administreres i andre lande.  
 
Generelt er det Sportskommissionens opfattelse, at Reglement og juraudvalget skal være 
rådgivende ved gennemførelse af ny bestemmelser i reglementet. Vi vil fra SKs side stille forslag til 
formulering af reglementsbestemmelser og lade udvalget ”finpudse” bestemmelserne. 
 

6. Økonomi 
 
Vi følger udviklingen i økonomien tæt og indtil videre ser det fornuftigt ud. Der er et 
likviditetsmæssigt underskud på grund af et meget stort indkøb af transpondere, men det retter sig 
efterhånden som transponderne sælges. 
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7. Arbejdsopgaver SK/udvalg 
 

• Dispensationer i forbindelse med maskinstørrelse og klasseplacering i øvrigt 
behandles i de respektive sportsudvalg i samråd med Jann Rünitz 

 
• Mini/maxi udvalget opfordres til at gå ind i en eller anden form for kategorisering af 

klubberne/banerne.  
 

• Sportsudvalgene opfordres til at komme med nye ideer til afvikling af lokale 
turneringer, herunder at have fokus på antallet af afdelinger i de enkelte turneringer 
og de enkelte løbsdages tidsmæssige omfang. 

 
• Sportsudvalgene opfordres til at bearbejde emnet om ”usportslig optræden”. 

 
• Internt i SK vil vi søge at løse så mange opgaver som muligt i fællesskab. 

 
8. Eventuelt 

 
Den 17. juli skal der køres Nordisk Mesterskab på Svendborg. Anders Johansen udpeger 
delegeret fra DK. I øjeblikket ser det tyndt ud med tilmeldinger. 
 
Anne-Marie og Børge Ebbesen sørger for gennemførelse af Master Kids i lighed med tidligere år 
og får tildelt et fast budget for arrangementet.  
 
Mini maxi udvalget finder holdleder til scoolboys i SMS 
 

9. Næste møde 
 
Næste møde afholdes den 24. juni med formændene for udvalgene på Hejse Kro 18.30.  
SK-medlemmerne mødes kl. 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


