
 
 

SD Motocross 05/06 
 
 

Referat fra Sportsdivisionsmøde, tirsdag den 5. september 2006 på Hejse Kro. 
 
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Klaus Hansen(KH), Peter Vestergaard(PV), 
Lars-Bo Rasmussen(LBR) Børge Møller Ebbesen(BME), og Søren Andersen (SA), referent. 
  
Fraværende: Bjarne Sjøholm(BS). 
  
Dagsorden: 
 
1) Velkomst 

2) 

3) Økonomi/budget 

4) 

5) 

PH startede med at byde velkommen til mødet. 
 
Diverse referater 
Klaus Hansen spurgte til problematikken omkring udpegningen af elitekoordinator i 
Hovedbestyrelsen. Peter Hansen orienterede herom.  
 
Peter Hansen har den 15. august haft møde med LUX. Kørere fra LUX skal ved deltagelse i 
DMU-træning fremover have et personligt forsikringsbevis med til træninger, Peter afventer 
udspil på dette bevis fra LUX. 
 
Den 30. september og 1. oktober er der Nordisk møde i Hvidovre. Klaus Hansen og Jann 
Rünitz deltager fra SD-MX  
 
SD besluttede, at der bliver en B 125, 2 takt klasse for de 13 – 18 årige, fra 2008. Det har 
været på tale, at den skulle indføres fra 2007, men på baggrund af reaktioner fra kørere, 
forhandlere og det sene udmeldingstidspunkt indføres den først fra 2008.  
Der vil ud over denne 125 cc klasse også være en 125 cc OPEN klasse 
 

Peter Hansen kan ikke få kontoen af transpondersalg til at stemme. Der kigges nærmere på 
dette. 
Ellers er der ikke kommentarer. 
 
Dommerrapporter 
Ved DM-A afdelingen på Sønderskovbanen, den 13. august var der en række skader. 
HJMS/SD-MX har modtaget en skrivelse fra Hjørring hospital, hvori man udbeder sig en 
forklaring på de mange skader. Jens Steffensen svarer.  
Finalen i Europamesterskabet 250 cc blev kørt på Nybøl banen den 27. august. Et rigtig godt 
race. Det bedste EM i Danmark til dato.  
Jens Steffensen påpegede, at det var for dårligt, at der kun var en ambulance til stede ved 
løbet. I henhold til reglementet skal der være to ambulancer til stede, hvilket også ved tidligere 
EM’er er blevet påpeget overfor arrangøren.  
 
Kørerrepræsentanten 
Lars-Bo har fået en del henvendelser vedrørende dameklasser. Lars-Bo forespurgte om det 
ikke er muligt at køre 4 heat ved B DM for dameklasser? 
Der er ved at blive udarbejdet et forslag til en ”Ladies Cup”. 
Når dette er kendt, så tages der endelig stilling til, hvad der skal køres. 
 
Kørermøde til Hold DM i Svebølle. Jens er ansvarlig for indkaldelse til dette. 
 
 



 
6) 

7) Holdudsendelser 

8) Micro 

9) 

Sommermøder 
Der har været problemer med informationen til klubberne omkring Kraftcentertræningen på 
Sjælland. 
Der vil blive strammet op på dette til den kommende sæson 
 
Old Boys klasserne: 
Efter forskellige oplæg fra sommermøderne har SD besluttet, at der fra næste sæson bliver tre 
klasser, nemlig 33 år-45 år, 46 år og opefter. Og endelig bliver der en OB ”C” klasse, og i ”C 
klassen køres der med oprykningspoint 
 

MX of Nations: 
Brian Kjær Jørgensen 
Nikolaj Larsen 
Bo Vang Jensen 
 
MX of European of European Nations 
Nicolai M. Hansen 
Bo Vang Jensen 
Tonni Andersen 
 
MX Sidecar of European Nations  
Arne Holm/ Lars Christoffersen 
Kim Hansen/Uffe Hansen 
Michael Jahn/Søren Hasselbalch 
 
VM for Supermoto for hold 
Steen Fredsøe Sørensen 
Andreas Mikkelsen 
Mikkel Caprani 
 
Six days – Enduro 
Kurt Andersen 
Remus Haupt 
Andre Larsen 
 
 

14 microkørere var samlet til træningslejr Øst på Nisseringen, dette var et flot fremmøde, når vi 
ser på det sene tidspunkt for denne træningslejr. Der planlægges en micro-træningslejr i foråret 
2007 på Sjælland på lige fod med den træningslejr der i nogle år har været afholdt på Mors 
 
Microudvalget holder møde i nærmeste fremtid. Til dette møde inviteres der en 
mini/microrepræsentant fra hver klub, for at høre hvilke ønsker de har for fremtiden. 
 
I dag opereres der med to nummersystemer i mini og micro. Disse skal smeltes sammen til en, 
så der ikke skiftes nummer, når der skiftes fra micro C til B og fra mini C til B. 
 
Danmarksmesterskaber 
Præmieoverrækkelse foretages af: 
 
DM Supermoto, Peter Vestergård 
DM Micro, Peter Hansen 
DM A, Jens Steffensen 
DM B Maxi, Børge Ebbesen 
Micro Hold, Peter Vestergaard 



 

10)

11)

12)

13)

Hold DM: Jens Steffensen 
Quad DM, Dommeren på dagen 
SM Micro: Søren 
JM/FM Micro: Lars-Bo Rasmussen 
SM Mini: Jann Rünitz 
SM Maxi: Jann Rünitz 
JM/FM Mini, OB, Børkop:  
JM/FM Maxi Svendborg: Lars-Bo Rasmussen 
 
 Løbs ansøgninger 
Jens havde fremsendt forslag til nye tidsplaner, som SD debatterede. Planerne tilrettes og 
udsendes til klubberne, sammen med midlertidige løbs ansøgninger for 2007 samt 2008. 
 
På sommermødet vest blev der fremlagt et forslag om at Mini flyttes fra Maxi/Old boys hold DM 
til at køres sammen med til micro og B 65 hold DM. Dette blev vedtaget af SD. 

 
       

 Diverse breve 
Bent Eskildsen, tidl. Formand for Vesterbæk MX Klub forsøger at arrangere løb på kasernen 
ved Søgaard. Hidtil har dette været et VMC arrangement. Peter har talt med Kasernechefen, 
som stiller krav om ordnede forhold, herunder løbs godkendelse og forsikringsdækning fra 
DMU. 
Peter undersøger sagen nærmere. 
 
 Næste møde 
Næste møde holdes den 25. oktober 2006 
 
 Eventuelt 
Sammen med Steen Fredsøe skal vi have lavet et oplæg om ønsker til det fremtidige 
miljøarbejde. Jens Steffensen tager kontakt til Steen Fredsøe. 

      Det samme skal ske på uddannelses- og breddeområdet. Her kontaktes den nye UBU  
      Koordinator Dennis Lybech af Klaus og Peter for et møde om det fremtidige samarbejde  
      med UBU. 
 
      Teksten på licenskortet 125 Junior skal ændres. På licenskortene skal der fremover stå 
      125 C. 
 

Mere licens: SD MX har et ønske om at der på Nationalt kørerlicens, fjernes NATIONALT. 
Dette for at undgå misforståelser når kørerne tilmelder sig til UEM løb. 
 
 
Referat udsendt den 26. september 2006. 
 


