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Referat fra Klublederseminar Motocross. 
 

      Møde:  Klublederseminar 

Mødedato: 03.11.2012, Scandic Bygholm Park, Horsens 
Til stede:   SK Motocross, samt ca. 40-50 klubledere.  

 
  

Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  08.11.2012 

___________________________________________________________________ 
 
 

  Ansv. 

   

   

1. Reglementsændringer 

 

Reglementet for 2013 blev gennemgået med nedenstående forslag og 

kommentarer. Der henvises udelukkende til rettelser i de nævnte punkter. 

 

Punkt 3.4 

Det blev fremført at det enten skal være tidstraf eller udelukkelse og der dermed 

ikke skal være valgmulighed. 

Graden af bevidst handling taler for 2 mulige straffe. 

Ordet bevist/ubevist skal rettes til bevidst/ubevidst. 

Ordlyden genovervejes. 

 

Punkt 3.10.1 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 3.11 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 3.17 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 3.25 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 4.1.3 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 4.2.4 

Det blev fremført at hver klasse skulle have hver sin farve af sikkerhedsmæssige 

årsager.  

Flertallet var dog af den mening at det fungerede fint som beskrevet i 

reglementet og punktet blev dermed vedtaget. 

 

Punkt 5 (Alle) 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget.  

 

Punkt 7 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 7.1 

Tekst rettes til at der tilstræbes max. 14 dages leveringstid på licenser. Ligeledes 

tilstræbes der 14 dages leveringstid på licenser, der afventer baneprøve, fra 

registrering af baneprøven.  
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Der skal også stå at baneprøve kan foretages af officials med enten D eller S 

licens. 

Punktet er vedtaget med disse ændringer. 

 

Punkt 7.3 

Teksten “sender eksaminator en mail” erstattes med teksten “giver prøveleder 

besked”. 

Bortset fra ordlyd er punktet vedtaget. 

 

Punkt 7.4 

Det blev en længere diskussion om hele strukturen for landdelsmesterskaber. 

En masse synspunkter blev fremført, bl.a.: 

Skal det hedde JM/FM og SM eller JM og SM/FM. 

Ændringen til SM/FM vil koste de jyske klubber penge i deltagergebyr. 

Vil de fynske kørere tage over broen til Sjælland med den lille ekstra udgift det 

medfører. 

Deltagerantallet taler for JM/FM. Licensantallet taler for SM/FM. Gælder dette for 

alle klasser? 

Det blev foreslået fra flere sider helt at droppe landdelsmesterskaber og lade de 

forskellige regionsklubber blive enige om cup-serier.  

 

SK genovervejer fordeling for 2013. 

 

Punkt 8.2 

Der ønskes kun en anmeldelsesfrist, som skal være 5 dage før til 200 kr. + adm. 

Herefter kun efteranmeldelse direkte til arrangørklub til 500 kr. 

Med disse ændringer er punktet vedtaget. 

 

Punkt 8.9 

Rettes iht. punkt 8.2. 

 

Punkt 9.1.3 

DM Sidevogne skal hedde 15 min. træning og 20 min. tidskval. 

Prøvestart skal hedde kun ved mesterskabsløb og kun 1 prøvestart. Ikke 5 min. 

Punktet vedtaget. 

 

Punkt 9.1.6 

Senest dagen før skal slettes ved eftertilmeldelse og punktet skal rettes iht. 

rettelser i punkt 8.2. 

 

Punkt 9.2.1 

Generel diskussion om format for hold DM og mulighed for deltagelse af C-kørere. 

Ingen ændringer men bør overvejes frem mod 2014. 

 

Punkt 9.3 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.3.1 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.3.2 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.3.3 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 
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Punkt 9.4.1 

Vedtaget med ændring: 1 afdeling af disse maskinklasser, kan afvikles som 

supportklasse 

 

Punkt 9.4.2 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.5 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.5.1 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.6.1 

Ordet som skal rettes til kan. Vedtaget. 

 

Punkt 9.8 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.8.2 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.8.3 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.8.5 

Rettes iht. punkt 9.1.3. Derudover vedtaget. 

 

Punkt 9.8.7 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 9.8.8 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 11 

Der skal som tidligere nævnt kigges på strukturen for landdelsmesterskaberne. 

 

Punkt 14.1.2 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 15.7.1 

Ingen kommentarer og ændringen er dermed vedtaget. 

 

Punkt 15.8 

Er en fejl som skal rettes tilbage til udgangspunktet. 

 

Punkt 15.8.10 

Det skal defineres tydeligt hvor langt der må skubbes/modtages hjælp. 

 

Punkt 20 

Quad reglementet er vedtaget. 

Kommentar vedrørende nedsættelse af slagvolumen til FIM niveau engang i 

fremtiden. SU Quad kigger på det. 
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2. DMCU 

Der er et generelt ønske om at DMCU kørere skal overholde DMU’s 

sikkerhedsregler, når de deltager i træningen på DMU godkendte baner. 

 

Det er samtidig ikke ønskeligt at der lægges videoer med kørere der ikke 

overholder sikkerhedsreglerne på DMU’s hjemmeside. 

 

Det skal undersøges om DMCU må kalde deres mestre for Danmarksmestre! 

 

 

 

3. Workshop 

Der var ikke yderligere kommentarer til workshop fra forsamlingen. 

 

 

 

4. Baneklassificering 

Forslag om flere rensere som kriterium. Det var der ikke umiddelbart opbakning 

omkring. 

 

Ide om krav til deltagelse i DMU møder som kriterium for tildeling af DM-A. 

 

Klubberne ønsker at DMU meddeler hvornår der foretages banesyn. Det vil blive 

implementeret fra 2013. 

    

 

 

5. Løbskalender 

8-10 klubber er interesserede i weekendstævner. 

DM-A ansøgninger sendes fra 2013 ud i juni med svarfrist 1. juli. 

Der ønskes minimum 2 friweekender gerne 3. 

Der tages ikke hensyn til ADAC løbsserien. 

Der kan afholdes 2 løb samme dag. 

Hold DM kan køres i august. 

 

  

 

6. Eventuelt 

Må kørere deltage i crosstræninger på deres endurocykel og licens? Undersøges 

af administrationen. 

 

Ønske om at der fra DMU’s side laves nogle standard tillægsregler til hver enkelt 

klasse, som kan bruges af klubberne. 

 

Forslag om en C Open klasse som alternativ til 3 C klasser. 

 

Kan de eksisterende cupper reduceres til 4 afdelinger for at skabe mere plads i 

kalenderen. Holdningen var at klubberne hellere vil nedlægge 

landdelsmesterskaberne. 

 

Væsentlige ændringer i reglementet ønskes fremhævet på hjemmesiden. 

 

Sikkerhedsvejledninger til f.eks. brug af rygskjold ønskes på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 


