Referat fra sportsdivisionsmøde 03/2003 i Motocross, onsdag den
21.maj 2003, på Hejse Kro, Fredericia
Til Stede: Peter Hansen(PH), Finn Rasmussen(FR), Jens Steffensen(JS), Jette Andersen(JA),
Børge Møller Ebbesen(BE) og Søren Andersen(SA), referent.
Fraværende: Claus Menne Nielsen og Bjarne Sjøholm, begge afbud
DAGSORDEN
1.

Velkomst
Peter Hansen startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik videre med dagsordenen.

2.
Referater
a) HB 4.03
Bestyrelsen havde en diskussion af elitearbejdet generelt. SD synes, at det er tankevækkende, at
man ikke længere har indflydelse på dette.
BE stillede spørgsmål vedrørende den nye miljøkonsulent. Pt. ingen endelig afklaring, men emnet
tages op på det førstkommende møde i hovedbestyrelsen.
c) SD Speedway 3.03
Intet at referere.
3.

Kørerrepræsentanten
Kørerrepræsentanten var ikke til stede ved mødet.

Der har været en del kritik af træningslejen på Uhrebanen. SD beklager og kritikken er taget til efterretning. Kvaliteten skal højnes.

4.

Landstræneren

Landstræneren var ikke til stede.
Det kan konstateres, at vi rent resultatmæssigt opnår de bedste vi har gjort i mange år. Dette er
meget positivt og SD ser frem til at følge den spændende udvikling.
5. UBU
SD efterlyser opfølgning til psykologi- og førstehjælpskurserne.
T-licenserne kan tages hver for sig, som det også fremgår af reglementet.
6. Dommerrapporter
Børge gennemgik dommerrapporterne og SD kan konstatere, at de stadig er meget mangelfulde, desværre, for de er vigtige i SD´s bestræbelser på at højne standarden på løbene.
SD har modtaget en henvendelse fra en kører til et microløb på Nisseringen, som følte sig uretmæssigt behandlet. PH har indhentet oplysninger i sagen. SD behandlede denne og fandt frem til,

at køreren er blevet behandlet i overensstemmelse med reglementet. PH svarer de implicerede.
Ved samme løb havde ikke været ventezone, hvilket var en fejl. Kørerne skal opdrages til at have
de samme procedurer, som de ældre og mere erfarne kørere.
Med hensyn til en udelukkelse af en 4-takt kører til DM A på Nisseringen den 4. maj, stadfæstes
dommerens afgørelse, jævnfør paragraf 13.03.7.
Dommerne har i visse tilfælde problemer med at få oplysninger til skadesanmeldelserne fra samaritterne fra Røde Kors. PH følger op.
7. Banesyn
Det kan konstateres, at alt for klubber har fået foretaget banesyn. Synet skal foretaget senest den
31.maj 2003. Har klubberne ikke fået foretaget dette, bliver trænings- og løbstilladelsen inddraget.
9. DM Mini + Old Boys - Ørnedalen den 24.maj 2003.
SD besluttede, at der ved dette løb bliver foretaget maskinkontrol på nummer 1, 2 og 3 i andet
heat, åben klasse.
10. DMA foreningen
Der har været en del utilfredshed fra sponsorside med arrangementet i Sønderborg.
En fælles aftale i foreningen omkring entrepriser var ligeledes ikke overholdt.
Ansvaret for administrationen, herunder opkrævning af leje af transpondersystemet er placeret hos
Jens Steffensen.
11. Eventuelt
PH følger op på sagen omkring med Peter Målev og LUX.
PH bad BE om at kigge dommerlisten i gennem og rette den til.
Der var 3 tilmeldinger i 4-taktsklassen til JM/FM Mini og Old boys på Vesterlundbanen, Nordals.
Normalt vil klassen være lukket, men SD besluttede at den åbne den i sæsonens sidste 4 afdelinger.
Århus har med kort varsel aflyst deres microløb i den kommende weekend. SD prøver at finde
frem til en alternativ dato. BE kigger på dette.
Næste møde holdes den 2.juli 2003.
Ændring af mødedato for møde 05/2003 til den 3.september.
SD weekend afholdes den 15. -16.november 2003 på Brædstrup Kro.
Mødet afsluttet kl. 23.00

