SD Motocross 03/06
Referat fra Sportsdivisionsmøde, torsdag den 1. juni 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).
Desuden deltog Jann Rünitz.
Gæst: Hans Jørgen Beck

Dagsorden:
1.
Velkomst
Peter startede med at byde velkommen til mødet. En speciel velkomst til Hans Jørn Beck som var
til stede for at orientere om trial.
2.
Trial
Der er flere trialkørere end nogensinde før. Der er 40 kørerlicenser i øjeblikket, men det er meget
svært at få arrangører til stævnerne.
H. J. Beck arbejder på at få etableret en trial arbejdsgruppe, der kan udvikle sporten.
Der er blevet oprettet en classic klasse.
Der har været forståelsesproblemer ved indførelsen af MX-fonden, men det skal præciseres at alle
skal betale til MX Fonden , og at Trial selvfølgelig også kan søge midler fra fonden.
BME opfordrede Hans Jørn Beck til at deltage i repræsentantsskabsmødet, så de øvrige klubber
kunne få en orientering om trial.
Fra og med kommende sæson skal der udfyldes en dommerrapport af stævnelederen, til alle trialLøb og disse skal sendes til SD
SD ytrede ønske om, at der er et link til alle grene på DMUs hjemmeside, men det kniber med
frivillige kræfter til at løse opgaven.
3.
Div. Referater
SD præciserede, at det er gratis at låne tidtageranlægget, såfremt klubberne vil arrangere
ekstraordinære løb for C-kørere, dog skal udgifterne til en eventuel tidtager betales.
4.
Økonomi
Intet at referere
5.
Kørerrepræsentanten
I forbindelse med Kids Cup i Outrup blev der kørt med elektronisk tidtagning, og dette blev
modtaget positivt af både kørere, og klubben
SD ønsker at der inføres transpondertidtagning i micro fra 1. april 2007. Dette varsles nu og vil
blive behandlet på sommermøderne, bliver dette modtaget positivt, vil der blive fremsat et forslag
på repræsentantskabsmødet i marts måned 2007.
Lars-Bo ønsker at komme et oplæg til fremtidens Old Boys klasser. Oplægget udarbejdes i
samarbejde med Børge Ebbesen og diskuteres på det kommende SD møde - samt tages op på
sommermøderne med klubberne.

6.
Landstræneren
Der har været holdt møde med centertrænerne og landstræneren om aktiviteterne resten af
sæsonen. Desværre er der pt. ingen kraftcentertræner på Sjælland. Der annonceres efter en egnet
kandidat, og Klaus Hansen følger op på dette
7.
Dommerrapporter
I forbindelse med DM-B maxi i Hadsund blev der tildelt en tidsstraf til Thomas Nottelmann for
utilstedelig opførsel .
Ved DM-A på Nybølbanen var der kørere i fuld køredragt, der blev nægtet adgang til banen fordi
de ikke havde deres armbånd på. Sidstnævnte SD ikke acceptabelt.
JM/FM Mini-OB på Vestereng den 6. maj blev flyttet til Herning Motocross, og derefter aflyst på
HeMs hjemmeside. Denne fremgangsmåde er ikke acceptabel, og må ikke gentages. Det er kun
SD der kan aflyse et Mesterskab. Det endte med at Randers Motor Klub kørte dette JM/FM.
SD har besluttet at AMK skal fremvise en miljøgodkendelse af Vestereng før de kan få tildelt et løb.
DM B i Hadsund blev ikke, som ansøgt, kørt som en publikumsløb. Dette er ikke tilfredsstillende,
hvilket indskærpes overfor klubben.
Randers har ikke indsendt resultater til Jann Rünitz fra de seneste par løb. Dette er ikke
tilfredsstillende, og vi vil her kraftigt opfordre klubberne til at indsende resultaterne til listeføreren
senest dagen efter løbets afholdelse. Det kan ikke være det store problem i dag med de
hjælpemidler vi har til rådighed.
Der blev foretaget en ændring af tidsplanen ved DM A på Mors. Det er vigtigt, at sådanne
ændringer bliver formidlet ordentligt ud til alle kørere.
En kører er blevet udelukket fra et heat i Melby i forbindelse med et Micro-løb. Dette kunne
moderen ikke forstå, men efter en uddybende forklaring om reglerne blev det accepteret.
Ved løbet i Aalborg blev en kører diskvalificeret efter at have modtaget hjælp fra udenforstående
forældre. Dette bliver der protesteret over, og løbets dommer Mogens Voigt har truffet en korrekt
afgørelse ved at godtage denne i henhold til reglementet. Stævneleder tilskriver SD om nogle
forældres opførsel. SD finder det uheldigt at to voksne mennesker opfører sig så usportsligt i
ryttergården. Og vil igen opfordre til - at der anvendes en ordentlig tone. SD ønsker ikke at
foretage sig yderligere i sagen.
Ved SM Mini & Old Boys, MSM, udelukkes Sebastian Kjærgaard i 85 open klassen for at have
støjet for meget.
SD beslutter, at Sebastian fastholder sin 4. plads, da der er sket en procedurefejl. MSM skal
fremsende en ny resultatliste for klassen.
I forbindelse med samme løb er to kørere blev diskvalificeret for at være kørt udenfor banesporet.
Der blev efterfølgende protesteret imod hændelsen, og protesten blev godtaget af dommeren.
SD har dog efterfølgende underkendt dommerens afgørelse, da der er sket en procedurefejl ved at
protesterne er afleveret for sent, hvilket dommeren også efterfølgende har påpeget.
På løbsdagen var der desuden en episode mellem løbets dommer og en kører, hvor bølgerne gik
højt. Dette finder SD er meget uheldigt, og vi ønsker at der bliver taget vare på dette på dagen af
dommeren - og ikke efterfølgende i et følgebrev til SD.
SD har modtaget en skriftlig klage fra en forælder til en kører i Melby, som anker over, at der ikke
var en træningsleder til stede ved en træning. SD har indhentet en forklaring fra klubben, som
dokumenterer, at der har været en træningsleder til stede, blot havde han ikke taget sin vest på.
Dette har klubbens formand indskærpet overfor vedkommende. SD foretager sig ikke yderligere i
sagen.
8.
Mesterskaber
Ved landsdelsmesterskaberne i A-klasserne er der alt for få deltagere i de tre klasser. Dette er et

problem, som tages op på sommermøderne. Måske skal der skæres ned til to klasser?
Stadioncross i Outrup: Der er enighed med speedwayklubben om et fælles arrangement den 30.
juni, hvor der efter en DM afdeling i speedway bliver afholdt et stadion cross arrangement. SD
bakker op om initiativet. Der skal udfærdiges tillægsregler. Børge Møller Ebbesen skal være
dommer.
MCS har modtaget kr. 20.000,- i tilskud fra Tuborgfonden til EM 125 cc Junior løbet den 10. – 12.
juni 2006.
9.
Mini Micro
Træningslejren i Slangerup er blevet aflyst. Der er arbejdes på et alternativ.
Foreløbig 20 deltagere til mini og micro lejren på Mors. Micro- og Miniudvalget udarbejder en
hvidbog til løb for forældre, der informerer om det at være til løb.
Udvalget ønsker at holde møde med micro repræsentanter fra klubberne.
10.
Old Boys / Classic
Skrivelse fra Poul Erik Sørensen om tilladelse til paradekørsel på classic cykler. SD ser positivt på
tiltaget.
11.
Quad
Ansøgning fra Dansk Quad Klub om at få et link fra www.dmusport.dk, dette er SD ikke indstillet
på. Vi opfordrer derimod 4-hjulerne til at sende deres materialer til Martin på dmusport og det vil
derefter blive lagt på siden.
12.
Holdudsendelser
I forbindelsen med dette års MASTER – KIDS i Frankrig er Børge Ebbesen holdleder, og til
School-Boys cross i Holland er det Jens Steffensen der er holdleder.
Udtagelser til EM og VM for hold vil blive foretaget af landstræneren og SD.
13.
Div. Breve
Mälarcuppen er en svensk løbsserie, som skal køres i Frederikshavn den 4. – 5. juli, Hadsund 8. –
9. juli og Holstebro den 15. – 16. juli. Da løbene ikke opfylder formalia for ansøgning og løbsgodkendelse er løbene ikke åbne for danske kørere.
I samme periode er der flere andre løbstilbud til de danske kørere.
SD finder det betænkeligt, at de danske klubber udlejer deres baner til udenlandske løb når der i
forvejen er mangel på løbsdage i den til danske løb.
14.

Eventuelt

Sommermøderne afholdes:
Øst den 2. august kl. 18.30
Hedelands Klubhus
Maglehøjen 14
4000 Roskilde
Vest: den 9. august kl. 18.30
Klubhuset
Brusgårbanen
Clausholmvej 180
8900 Randers
15.
Næste møde:
Næste møde holdes den 28. juni. Her vil UBU blive inviteret til at deltage.
Udsendt den 22. juni 2006.

