
 
 

Referat fra møde i SK Motocross den 20. juni 2011 i Middelfart 
 

SK Motocross 03/2011 
 

Til stede: Poul Hjorth(PH), Christian Foghsgaard(CF), Jens Steffensen(JS), Jann Rünitz, 
Niels-Frode Sølvsteen, Søren Møller Ebbensen(SME), Ole Blædel(OB), Asger 
Pedersen(AP), Anders Johansen(AJ) og Søren Andersen(SA)(referent). 
 
Fraværende: Jesper Rasmussen(afbud) 
 

  
1. Velkomst 
Anders Johansen startede med at byde alle velkommen. En særlig velkomst til de nye og 
Ole Blædel 
 
2. Referater 
SK      02-11- Godkendt uden kommentare 
HB      03-11- Taget til efterretning 
                                                                                                                                                             
3. Bordet rundt 
Asger: Der er problematik om nummerpladerne. Vanskeligt at kunne overholde 
reglementet som teksten er nu. Der nedsættes et nummerpladeudvalg med 
Asger Pedersen, Jens Steffensen og Søren Ebbesen, som kigger tingene i gennem. 
Udvalgets konklusion skal være klar den 1. oktober 2011. 
Søren Ebbesen: Ønske om mulighed for at kørere kan komme i ventezone, selvom 
tidsfristen er overskredet. Dette kunne evt. ske ved at pågældende først får lov til at køre 
ind i startområdet, når bommen er faldet. Dette tages op til vurdering. 
Ole: Introducerede sig selv.  
Niels-Frode: Efterlyste dmu-tøj. Anders bringer det op HB møde. Nordisk mesterskab i 
sidevogn og quad køres i Sverige. Ny klasse op til 300 cc. Der arbejdes på at etablere en 
Ungdomsklasse i EM regi. 
Jann: Intet at kommentere 
Jens: Synes undervisningsmaterialet i officialuddannelsen er for dårligt. Det skal være 
mere grensspecifikt.  
Forvirring omkring de kørere, der har tegnet dobbelt licenser i år. De kan frit vælge, hvilke 
licens de vil tegne i 2011. 
Christian: Fint initiativ med rejseholdet. God deltagelse i microklasserne, men desværre 
synes tilgangen at være begrænset til micro pt. 
Poul: HMMC holder seminar med fokus med på sikkerhed. Måske kunne det være end ide 
at uddanne samaritterne yderligere end det sker i dag? 
 
4. Møder med klubberne 
Der er holdt fine møder med klubberne på Sjælland og i det sønderjyske. Det har ikke 
været muligt at afholde et møde i det nordjyske. Det blev besluttet, at mødet holdes til 
august. 
 
5. Opgavefordeling 
Banesyn a-b-c: Når alle banesynsrapporterne er kommet ind, så besluttes det, hvilke 
baner, der skal kategoriseres indenfor de forskellige kategorier. Det skal være færdigt til 
klublederseminaret. Reminder om banesyn udsendes(SA). 
Medaljer og kranse: Mini og Maxi Medaljer: Peter Vestergaard, Sidevogne, Micro og 
Quad: Jesper Rasmussen. 
Transpondere: Transpondersalget lægges ind på DMU Sekretariat. Teknik support: 
Christian Lang. Transponderkuffert, som klubberne kan leje hos Jens Steffensen, Anders 
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Johansen og Jann Rünitz. 
 
Nordisk møde i Finland:  
DMU repræsentanter: Jann Rünitz, Niels-Frode Sølvsteen og Jesper Rasmussen. 
 
6. Lydmålinger ( procedure til 2012 ) 
Det blev besluttet at alle cykler, der skal deltage i mesterskabsløb, skal måles inden første 
heat i den klasse køreren deltager i. 
Ved alle andre løb vil der blive foretaget stikprøvevise kontroller. 
 
 
7. Reglement 
Forslag til rettelser til 2012 udgaven af reglementet skal være fremsendt til SK senest den 
1. oktober. Der vil ikke være mange ændringer. På nuværende tidspunkt er der følgende 
forslag: 
- Fremover vil MX1 klassen ændres til at hedde MX1Open 
- De 5 øverste i den endelige DM B slutstilling, de 3 bedste i landsdelsmesterskaberne, 
plus de B kørere, der har opnået DMA point, rykker op i A klassen. NB. Der vil være 
mulighed for at søge ned i B igen. 
- Samme pris på B og A- licens. 
- C licens skal være lidt billigere. 
Tilpasning: Protesttiden i alment reglement er angivet til 30 min, medens den i MX 
reglementet er angivet som 15 min. 
 
8. Løbskalender 2012 
I 2012 arbejdes hen imod en bedre fordeling af løbene henover hele sæsonen, så 
afdelingerne ikke komprimeres i løbet af kort tid. Eksempelvis har DM B afdelingerne i år 
ligget meget tæt. Det er ikke optimalt. 
Derefter havde formsamlingen en lang snak om løbskalenderen generelt.  Det blev 
besluttet at, ønsket om 3 løbsfrie weekender i perioden fra marts til oktober(ikke placeret i 
sommerferien) tilgodeses i videst muligt omfang. 
I 2011 var der rigtige mange versioner af løbskalenderen inden den endelige forelå. Der 
arbejdes hen imod at 2012 kalenderen skal offentliggøres medio januar. 
For at motivere klubberne til at søge microløb, så blev det besluttet, at de klubber, der 
søger microløb, søges tilgodeset, når der tildeles Maxiløb. 
Det blev besluttet at der skal være de samme anmeldelsesgebyrer i DM A og DM B.  
 
9. Internationale løb i 2012 
Ingen ansøgninger. Hverken MSM eller RMS ønsker at køre internationale 
mesterskabsløb i 2012. Andre klubber er blevet forespurgt, dog uden positiv respons. 
 
10. Eventuelt 
AJ spurgte til hvem skal der udtage kørere til de forskellige holdudsendelser: 
EM for hold, solo: Ansvar: Mikkel Caprani 
EM for Sidevogne og Quad: Ansvar SU Quad og Sidevogne. I sidevogne er de 3 bedst 
placerede teams i DM stillingen, pr. 1. august 2011, der udtages til EM. 
 
11. Næste møde  
Næste møde holdes den 27. september 2011 


