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SD MX 02-08 
 
Referat fra møde i Sportsdivision Motocross, onsdag den 12. marts 2008 på Hejse Kro. 
 
Til Stede: Peter Hansen(PH), Martin Skov Jensen(MSJ), Jens Steffensen(JS), Lars-Bo 
Rasmussen(LBR), Klaus Hansen(KH), Anders Johansen(AJ) og Søren Andersen(SA), referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
Peter startede med at byde alle velkommen. En speciel velkomst til Anders Johansen, som blev 
nyvalgt som SD-medlem på repræsentantskabsmødet i Horsens og Lars-Bo Rasmussen valgt som 
kørerrepræsentant, som er med igen efter en pause.  
 
Dagsorden: 

1) Konstituering/Ønskelister 
PH foreslog Anders Johansen som næstformand, hvilket resten af SD tilsluttede sig. 
Anders blev derfor udpeget. 
 
SD gennemgik den nye arbejdsdeling for SD. Vedlagt referatet og vil desuden være 
tilgængelig på hjemmesiden. 
 
SD kan med glæde notere sig, at følgende personer har sagt ja til at bære noget af den 
arbejdsbyrde der ligger i SD. 

 
      Kim Hilkjær har sagt ja til en forespørgsel fra SD om at være løbsadministrator i 2008.  

 
Mogens Voigt er kommet med i det af HB nedsatte reglementsudvalg, som skal kigge           
nærmere på Alment Reglement. Mogens vil samtidig være en del af reglementsudvalget i 
MX, og yderligere modernisere div. håndbøger.  

 
På en forespørgsel fra SD har Mogens Alex Olsen påtaget sig opgaven med fremover     ·            
at korrigere og fremstille de blanketter som er i MX regi. 
 
LBR har ikke nogle ansvarsområder, men følger med på sidelinien.  
 
Det blev besluttet, at Jann Rünitz inviteres som gæst til SD møderne fremover.  
 

2) Internationalt 
PH ønskede MSJ tillykke med erhvervelsen af FIMs tekniske licens. Martin vil fremover 
kunne virke som teknisk kontrol ved de internationale løbsarrangementer. Peter Guldberg 
Johansen er ligeledes i besiddelse af et sådant licens. SD er således godt dækket ind. 
 
PH orienterede om, at han ønsker at stille op til valg til FIMs crosskommission(CMS). 
Ønsket har været vendt i Hovedbestyrelsen, som har bedt PH om at overveje kandidaturen 
og beder resten af SD om en tilkendegivelse. SD var positive overfor indstillingen. 
Udpegningen af CMS medlemmer vil ske medio juni måned, og rent arbejdsmæssigt vil 
dette ikke ske ændringer i 2008, da alle jobs pt. er besat 
 
Honest International Schoolboys finder sted i Skotland i år. Jens er tovholder foreløbig. 
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Punktet behandles på næste møde. 
 
Tidligere har vi været repræsenteret ved Masterkids i Frankrig. Lige umiddelbart ser der 
ikke ud til at være penge til at sende holdleder derned. Punktet tages op næste møde.   
 
Omkring udtagelsen af de danske kørere til den tyske ADAC serie har der været rejst en 
del kritik. Tidligere landstræner Bjarne Sjøholm har haft kontakten med arrangøren og fik 
med meget kort varsel besked på at kørerne skulle udtages. Bjarne prøvede forgæves at få 
kontakt til landstræneren som var i Italien. Derfor blev kørerne udtaget ved SD/Peter 
Hansen.  
 
Herefter havde SD en dialog omkring påklædning. Det blev vedtaget, at når SD er 
repræsenteret ved løbsarrangementer, skal medlemmerne være iklædt SD-tøjet. 
 
SD havde modtaget et spørgsmål omkring udenlandske køreres deltagelse i DK gøres der 
opmærksom, at såfremt de deltager i nationale løbsarrangementer i DK, skal disse køre 
med nakkekraver. 
 
SD præciserede, at nakkekraver, der er købt hos en dansk forhandler, er godkendt. 
 

3) Referater  
- SD Motocross 01/08: Godkendt 
- BMX-referat 01-08: Taget til efterretning 
- HB 03-08: JS finder det uheldigt, at HB ikke har kommenteret at, at SD mener at  
støjgrænserne skal sænkes, efter at FIM har sænket støjgrænserne med 4 db fra 2008. 
Det er positivt at flere klubberne har set det nødvendige i at sænke grænserne og selv 
tager affære, det burde være en opgave som HB skulle tage alvorligt.  
 

4) Økonomi 
Der er en meget stram økonomi i 2008. Det er vigtigt at budgettet holdes. 
 
Der udarbejdes en skrivelse med priser på udlejning af  transpondere, anlæg mv., denne 
offentliggøres på hjemmesiden 
 

5) Satsningsområder 
Antallet af microlicenser er faldet drastisk i de senere. Det er meget beklageligt og derfor 
besluttede SD at nedsætte en arbejdsgruppe, der i første omgang vil forsøge at kortlægge 
årsagerne til dette og senere så igangsætte et projekt, således at denne negative udvikling 
kan stoppes. 
Det er muligt at erfaringerne/projektet kan bruges på tværs i DMU. JS er tovholder på dette 
 

6) Uddannelsesudvalget 
Uddannelsesudvalget som formelt organ er blevet nedlagt. Nogle af udvalgets medlemmer 
tilknyttes som projektledere på aktiviteter i stedet, eksempelvis klubtræneruddannelsen. 
Projektlederne skal have en referenceperson i hver SD. Ansvarlig i MX er MSJ 
 

7) Løbskalenderen 
Er blevet offentliggjort på nettet. 
1.afd. Supermoto køres af VMC på Vojens Go-Kart bane. 
 

8) Træningslejr  
HEMS står for arrangementet. SD er ikke indblandet i dette arrangement. 
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9) Dommerliste 
Er færdig og er udsendt i uge 11 
 

10) Enduro 
Sidste år var der en række problemer med løbsafviklingen, som mundet ud i en række 
uoverensstemmelser. Et antal Endurokørere har derfor valgt ikke at indløse licens i DMU 
 

11) Tidsstraf/Facitliste 
Da det er meget vanskeligt at udarbejde en facitliste for, hvor der skal gives tidsstraf eller 
ej, så derfor optræder den ikke i reglementet. Ved overtrædelser diskvalificeres køreren 
således, uanset overtrædelsens karakter. 
 

12) DM A/deltagelse 
B kørere, der kvalificerer ved den første DM-B afdeling til at deltage i DM-A, kan tilmelde 
sig online og få kr. 100,- retur hos den arrangerende klub. (anmeldelsen sker 
 
Kørerrepræsentanten får adgang til instruktionen og plads i ryttergården. 
Kørerrepræsentanten bliver desuden, fast udstyret med et blåt flag ved alle DM-A 
afdelinger. 

 
13) Micro 

Der er problemer med antallet af kørere i B klasserne i SM. Der er simpelthen ikke kørere 
nok til at oprette en klasse. Ved landsdelsmesterskaber blev det besluttet, at hvis der ikke 
er min 5 til start i første afd. åbnes klassen ikke, hvis der så er over 5 til anden afd. åbnes 
klassen. SM – JM/FM køres så over 3 afd.  
 
Der er indkaldt til det første møde i micro- / miniudvalget. 
 
LBR foreslog, at der udarbejdes en DVD til brug for microkørere, der skal præsenteres for 
sportsgrenene og indlære viden inden de skal til baneprøve. 
 

14) Licenskontrol 
PH opfordrede alle SD medlemmer til at udføre licenskontrol, når SD medlemmerne er ude 
ved træninger og løb. 
 
Der udføres licenskontrol kommende weekend på Korskrobanen.  
 

15) Fravælg af C-klasser 
MSM fra fravalgt c-klasser ved B-DM, fordi de ikke mener, at de kan blive færdige. SD 
finder det uheldigt og beslutningen vil ikke kunne accepteres.  
 
PH gjorde opmærksom på, at der pga. strukturreformen er kommet nye procedurer omkring 
indhentning af polititilladelser. Det er SDs opfattelse, at der er langt fra er ensartede 
arbejdsgange. Dette kan være noget forvirrende for klubberne. Eksempelvis har vi hørt, at 
det enkelt sted er kommunen, der udsteder tilladelsen. PH arbejder videre med dette. 

 
16) Ansøgning om licens nedrykning 

Quad køre Ivan Sylversten har søgt om nedrygning fra Maxi B til C klasse. 
SD har set de indkørte resultater igennem og kan ud fra dette ikke give en disp. På denne 
ansøgning. 
 

17) Kørerreglement 
LBR har revideret kørereglementet og SD besluttede at rundsende den i hardcopy til 
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klubberne. 
 
Der overrækkes ikke præmier mellem heatene ved DMA, men først efter sidste heat. Ellers 
er det rent tidsmæssigt ikke til at nå. 
 

18) 150 cc 
SD gør opmærksom på, at disse kører efter en mini støjgrænsen som er 121 dba ved 
forbikørselsmåling 
 

19) Næste møde  
Næste møde holdes den 7. maj 
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