SK motocross 01/11
Referat fra SK MX møde, onsdag den 2. februar klokken 18.30 på Hotel Middelfart
Til Stede: Anders Johansen(AJ), Asger Pedersen(AP), Poul Hjorth(PH), Niels-Frode Sølvsteen(NFS), Jesper
Rasmussen(JRA), Jens Steffensen(JS), Jann Rünitz(JRÜ) og Søren Andersen(SA).
Fraværende: Rene Nyberg
Anders Johansen startede med at byde alle velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen.
1. Bordet rundt
NFS: Mangler en arrangør til Quad 5. DM afd. Nummer tildeling koordineres med DMCU. Nordisk
mesterskab Quad forventes 30.-31. juli 2011 i Sverige.
DMU stand i Herning til Motorcykelmesse. NFS tager kontakt til Hans Jørn Beck.
Adgang for sportsudvalg til intranet ønskes.
UEM reglement ændres, så kun max. 500cc cykler kan bruges i EM sammenhæng fra 2012.
Lars-Bo Rasmussen: HB har besluttet at udarbejde et oplæg til regionale møder med klubberne.
Henrik Berendt, Ole Hansen og LBR er tovholdere for dette. De har dog talt sammen om, at
initiativet udsættes, for klubberne ønsker ikke at deltage i møder uden dagsorden.
2.

Referater
HB 5-10: Taget til efterretning
SK MX 5-10: Godkendt uden kommentarer. Udkast til hvordan DMA serien skal køres fremadrettet.
drøftes fortsat af SK.

3. Nye klasser/licenser
Der har været noget forvirring omkring håndteringen af kombinationen af Maxi og Old Boys licens.
Det præciseres, at kørere, der er indehavere af Maxi-licens, som også ønsker at have et Old Boyslicens, skal rette henvendelse til deres klubkasserer, som derefter vil rette henvendelse til DMUs
sekretariat og rekvirere et licens til køreren. Det koster ikke ekstra.
En microkører, der ønsker at tegne et Mini C-licens, skal betale prisen for et Mini C-licens. Køreren
modtager to licenskort. Et licens til Micro og et for Mini C.
Køreren skal starte i Mini C, men har via oprykningspoint mulighed for at rykke op i B.
4. Dommerseminar / evaluering
Et rigtig positivt seminar. Der var misforståelser omkring besvarelse af prøverne. Der ses bort fra
prøvens resultat. I stedet betragtes deltagelsen i seminaret for at være kvalificerende til at være
dommer i 2011.
Der var fælles ”fodslag” om, at reglementet SKAL benyttes i forbindelse med afsigelser af
kendelser.
Der var opfordring til at gøre dommerrapporterne mere udførlige.
Dommerrapporterne er et vigtigt redskab for sikre en positiv udvikling af løbs aktiviteterne.
Deltagerne havde mange konstruktive input til ændringer/præciseringer i reglementet.
I notatform:
- Reserver i Ventezonen… indenfor eller udenfor?
- Diverse tidsfristerne skal overholdes

- Kørerrepræsentant til DM A og B. Hvordan håndteres denne funktion? Gruppen tilkendegav, at
det er vigtigt med kendskab til banen.
- Numre til Hold DM? Eksisterende numre eller specifikke numre til løbet?
- Der blev udtrykt ønske om, at der skal strammes op omkring nummerplader. De bliver mindre og
mindre. Måske numre på ryggen?
- Ønske om at træning og tidskval i sidevogn afvikles sammen
- Prøvestarter. Hvis og hvordan skal de gennemføres?
- Etisk kodeks i løbsprogrammerne.
- Spændt på lydtryksmålingerne.
- Hårvækst under hjelmen.
- Hjelmkamera er ikke tilladt
5. Banesyn 2011
Det er tidligere blevet besluttet, at der skal indføres en baneklassificering.
Nye banesynsrapporter udarbejdes. Jesper Rasmussen modtager informationer fra JS, som samler
input fra øvrige i SK/SU.
Jann syner de Sjællandske baner. I Vestdanmark inddeles området i regioner.
Jens Steffensen er koordinator. Kørelsafregningerne går til Anders.
6. Løbskalender
Der har en del kommunikation omkring terminen for DMA afdelingen i Svendborg. Terminen
fastholdes til søndag den 3. juli.
Har behandlet henvendelse fra Johnny Guldhammer om flytning af løb på konfirmation. Den
nuværende løbskalender fastholdes. Over hele året er der eksterne begivenheder, der kolliderer
med løbskalederen. Det er ikke muligt at tage hensyn til alle disse.
7. Rep.møde
Først den 10. februar ved vi, hvem der stiller op til valgene.
Anders beder om input til SKs beretning.
Udvalgene skal være opmærksomme på, at de skal aflægge rapport til repræsentantskabet.
Sportsudvalgsformænd inviteres med til repræsentantskabsmødet.
8. Reglement
Tilføjelse til reglementet - at B mini kørere, der har opnået oprykningspoint har mulighed for at
deltage ved DM A.
Alle kørere med DMU-kørerlicens SKAL køre med det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet for at
træne og køre løb. Dette krav fraviges der ikke fra.
9. Lydmålinger 2011
Alle motorcykler skal måles og skal mærkes i 2011.
Der udsendes lydtryksmåler fra DMU, som foretager målingerne.
Der opfordres til måledatoer lægges ud på hjemmesiden, så kørerne har mulighed for at planlægge,
Lars Jensen er koodinator for lydtryksmålerne i MX.
4 henvendelser fra interesserede lydtryksmålere.
10. Eventuelt
Intet at referere.

