Referatet er udsendt den 3.oktober 2003.

Motocross 5/03
Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 3. september 2003 i 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 (afbud).
Peter startede med at byde velkommen til møde og derefter gik man til dagsordenen:
Dagsorden
1) Div. Referater
Referatet fra SD-møde nummer 4/03 blev godkendt uden kommentarer.
HB 06: SD kan konstatere, at det beklageligvis er meget vanskeligt at samarbejde med SVEMO. SD finder det kritisabelt, at en NM-finale bliver aflyst uden varsel. En fremtidig model kunne
være, at hver nation stiller med et forudbestemt antal kørere.
SD er ikke tilfredse med sammensætningen af UBU og finder det uheldigt, at Jette Andersen,
som SD indstillede til udvalget ikke er med.
Jette har taget kontakt til samtlige forsikringsselskaber omkring præmier og dækning. Dette
materiale samles og ekspederes videre til Bent Andersen.
2) Super Moto
SD har modtaget henvendelse fra en interessegruppe, som ønsker optagelse under motocross.
Internationalt hører Super Moto klassen under Cross. Gruppen inviteres til næste møde.
3) Økonomi
PH havde gennemgået månedsregnskabet og havde kommentarer til enkelte konti. På indtægtsiden er der en difference på løbsafgifterne i negativ retning. På positivsiden har SD fået penge
retur fra Dorna på et udlæg.
Generelt ser økonomien rimelig ud. Det ser ud til at sportsdivisionen får overskud i år.
4) Kørerrepræsentanten
Claus skal afholde kørermøde i forbindelse med Hold – DM. Jens supporterer Claus i denne
forbindelse.
5) Landstræneren
Intet at referere.
6) Mini/Micro
Generelt er der en positiv udvikling indenfor sporten. Dog er det nødvendigt med opstramning af
mikroreglementet.
SD besluttede, at microbanerne fra 1. januar 2004 skal have en minimum- og maksimumslængde på henholdsvis 350 og 600 meter. Bredden skal minimum være på 4 meter. Der skal være
plads til 12 startende. Ved starten skal der være en imod kørerne faldende enkeltbom.

7) Dommerrapporter
Børge gennemgik dommerrapporterne. Der har, med en enkelt undtagelse, været fin afvikling
over hele linien.
DM B for Maxi, den 24.august 2003 blev desværre aflyst på grund af mangelfuld klargøring af
banen.
Afdelingerne er aflyst og vil ikke gennemført på et senere tidspunkt.
8) Banesyn
Der mangler stadig at blive synet bane hos følgende klubber: Rågelund Efterskole, SMS, Århus
(Vestereng) og Hinnerup Ungdomsskole.
9) DM—A
Der er DM-A finale den kommende weekend i Svebølle. Der er blevet givet Wild Cards til de 3
vindere i 4 takt klassen til superheatet.
SD påpegede, at det det er vigtigt, at dette fremgår af kørerinstruksen.
10) DM—A Foreningen
Der skal indkaldes til et evalueringsmøde mellem SD Formanden og foreningen. Dette vil blive
afholdt den 1. oktober 2003 på Hejse Kro kl. 19.
Der har været en del spørgsmål fra udenfor-stående klubber om, hvilke klubber, der er med i
foreningen?
Foreningen består af de klubber, som er udvalgt af sportsdivisionen til at køre DM-A.
Sportsdivisionen arbejder på en bane/klubkategorisering.
Anders Møjbæk havde fremsendt et forslag til banekategorisering. Dette vil blive behandlet på
næste SD-møde.
SD besluttede, at løbsarrangører skal have minimum 1 aktiv S-licens for at komme i betragtning
til løb i den kommende sæson. Fra 2006 skal klubberne være i besiddelse af minimum et aktivt
D licens for at få tildelt løb.
11) Eventuelt
Ordens- og amatørudvalget har afgjort Kasper Jensen anke. Udvalget stadfæster dommerens/SD's afgørelse.
Der skal afholdes møde med Quad. Børge er tovholder for dette.
Møde med importørforeningen den 4. september i Odense.
Det blev besluttet, at der fremover skal køres DM i Micro med 2 afdelinger vest for og 2 øst for
Storebælt.
12) Næste Møde
Næste møde er den 7. oktober på Hejse Kro.

For referatet
Søren Andersen

