Udsendt fredag den 24.oktober 2003.

Motocross 6/03
Referat fra SD-møde, onsdag den 8. oktober 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 mødet. En specielt velkomst til Morten B. Hansen og
Steen Fredsøe Sørensen. Derefter gik man til dagsordenen:
1.

Div. Referater
Ingen kommentarer til seneste MX-referat, som derefter blev godkendt.
UbU-referat 02/03:
Jette har udarbejdet et oplæg på kursussiden. SD har ønske om at dette tages ad
notam af UBU. Taget til efterretning.

2.

Super Motard (Super-Moto)
Morten B. Hansen gav en beskrivelse af klassen og dens historie.
SD er mere end interesseret i at lade Super Motard køre løb under motocross i
2004. For at sikre et tilstrækkeligt deltagerunderlag kan det være en mulighed at
køre løbene sammen med Quad.
Det vil være muligt at uddanne dommere og stævneledere til klassen.
Det er en forudsætning at klassen skal køres under enten SD-RR eller SD-MX.
Dette afklares snarest.
Morten har oversat det tyske reglement. Dette læses igennem og korrigeres, så
det er i overensstemmelse med FIMs.

3.

Økonomi
Til næste møde er 3.kvartalsregnskabet færdigt, så punktet gemmes.
Der bliver næsten ikke skrevet om almindelige motorløb i Motorbladet. SD har
diskuteret emnet. Jette får til opgave at finde frem til nogle konkrete tiltag på området. Dette tages op på næste møde.

4.

Kørerrepræsentanten
Det blev foreslået, at der er tilknyttet to kørerrepræsentanter til SD. En som repræsentere Micro/mini og en for maxi-klasserne.
Der mangler et bindeled mellem SD og Micro.
Dette var der dog ikke enighed om, og derfor forsætter den nuværende ordning.
SD opfordrer klubberne og kørerne til at bruge den nuværende kørerrepræsentant Claus Menne Nielsen.

5

Landstræneren
Intet at referere.
Kriterier for udtagelse til trupper og træningslejre skal synliggøres.

6

Mini / Micro
Jens skitserede forskellige problemstillinger.
SD diskuterede diverse reglementsændringer. Disse indarbejdes i reglementet for
2004. Tovholdere er Jens Steffensen og Jette Andersen.

7

Dommerrapporter
Børge gennemgik dommerrapporterne.
Ved flere løb har der været problemer med tidtagningen og desværre har et par
arrangører manglet polititilladelse. Dette finder SD utilstedeligt.

8

Løbskalender 2004
Der skal udsendes en foreløbig kalender samt løbsansøgninger for 2004 snarest
til klubberne. Tovholdere er Børge og Finn.
Peter skriver følgebrev.
Foreløbig kalender, brev og løbsansøgningsskema - udsendes den 20. oktober
med SU fredag den 7.november.

9

DM A 2003 / 2004
SD overvejer at overtage DM-A serien fra DM-A foreningen. SD udarbejder i givet
fald koncept for løbenes afholdelse.
I 2004 køres der i de samme klasser, som i 2003. Ved DM-A køres 125 og
250/500 og ved DM B Maxi og 4-takt.
Til næste år køres der 6 DM-A løb.
SD har fået en forespørgsel fra en arrangør, som er interesseret i at afholde et
DM i Supercross. Det er SD positive overfor. Det sportslige ansvar skal dog ligge
hos SD.
Transpondersystemet skal indføres i DM-B. Derfor skal der uddannes flere folk til
at kunne bruge transpondersystemet.
Forslaget vedrørende klubmesterskaber har været behandlet i HB (dvs. at klubber
lokalt kan gå sammen om at arrangere klubmesterskaber).
Et klubmesterskab kan holdes under følgende forudsætninger:
- Der deltager kørere fra maximalt 3 klubber
- Der skal skrives tillægsregler, som skal godkendes af SD
- Til stede skal der være en official med mindst s-licens

10

Eventuelt
Kasper Jensen har appelleret Ordens- og Amatørudvalgets afgørelse til DIF’s appeludvalg.
AMCK har fået kr. 145.000,- af folkeoplysningssekretariatet under Københavns
Kommune til gennemførelse af et projekt for børn og unge.

11

For referatet.
Søren Andersen

Næste møde
Næste møde holdes den 15. – 16.november 2003.

