SD Motocross 01/06
Referat fra Sportsdivisionsmøde, lørdag den 14. januar 2006 på Rømø.
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Peter Guldberg Johansen(PGJ), Peter
Vestergaard(PV), Børge Møller Ebbesen(BE) og Søren Andersen (SA), referent.
Fraværende: Bjarne Sjøholm (afbud)
Dagsorden:
1) Velkomst
PH startede med at byde velkommen til mødet.
2) Diverse referater
HB 06/05:
Peter Guldberg Johansen gjorde opmærksom på, at der til det kommende årsmøde vil komme
spørgsmål fra repræsentantskabet til pengestrømmene fra licensindtægterne. SD opfordrer til
en øget synlighed omkring dette.
Taget til efterretning.
SD MX 07/05
Godkendt uden bemærkninger.
SD Speedway 07/05
Taget til efterretning.
3) Økonomi
Peter gennemgik budgettet for 2006. Der er sket en række tilretninger.
Der arbejdes på, at der skal køres en MX3 VM-afdeling i Danmark i 2007. SD drøftede
forskellige muligheder i forbindelse med dette
Peter Hansen på mindede om at afregningerne skal afleveres til tiden.
Det skal pointeres, at dommerafregningerne skal sendes sammen med dommerrapporten til
Børge Møller Ebbesen.
4) Reglement
Licensindehavere af Micro B kan aflægge baneprøve og et få et C mini licens ved at betale
differencen.
SD tog en drøftelse af licensklasserne i micro og blev enige om følgende:
- Micro Begynder
- Micro C
- Micro B
DMCU har indgået aftale omkring maskinkort med motorcykleimportørforeningen. SD har
modtaget skrivelse fra DMCU, om deltagelse i DMU løb. Peter Hansen svarer DMCU, at der
skal indgås en klar aftale omkring håndteringen af maskinkortet, før der kan indgås en ny
aftale, omkring DMCU deltagelse i vores arrangementer

5) Landstræneren
Intet at referere.
6) Kørerrepræsentanten
Spørgsmål omkring udenlandske deltagere i microløb. Udenlandske microkørere kan ikke
deltage, da det ikke er åbne mesterskabsløb.
Lars-Bo udarbejder en skrivelse vedrørende kørernes opførsel på banerne. Der har i år været
en række utilfredsstillende situationer og dette ønsker SD at sætte en stopper for. Skrivelsen
sendes rundt til de øvrige i SD og senere Kenneth Mikkelsen til offentliggørelse på
www.dmusport.dk
7) Tidtagning/div. kurser
På forkurset til S- og D-licens den 28. januar er det Erling Christiansen, Jann Rünitz og Peter
Hansen der underviser.
FIM CMS kursus i Riga deltager Søren Møller Ebbesen og Bjarne Sjøholm.
FIM Teknisk Seminar den 11. – 12. marts i Hvidovre deltager Peter Guldberg Johansen.

8) Mini/micro
Mini/maxi og micro træningslejrene er fastlagt. Lejrene i påsken bliver således lagt på Uhre og
Hagerup. I juni afholdes der tillige en microlejr på Solbjerg.
Prisen for at deltage i lejrene er fastsat til kr. 500,00.
9) Diverse breve
SD finder det uheldigt, at stævneledelserne ikke følger den udleverede tidsplan og i stedet
afvikler heat før de programlagte tider. Dette er medvirkende til at der opstår problemer og
protester
Ved Supercrossarrangementet i Herning vil SD have en PR-stand. Udover MX deltager
Speedway og BMX.
10) Eventuelt
Intet at referere.

