SD Motocross 03/05
Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 27. april 2005 i Fredericia.
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Peter Guldberg Johansen(PGJ), Claus
Larsen(CL), Børge Møller Ebbesen(BE) og Søren Andersen (SA), referent.
Fraværende: Bjarne Sjøholm(BS)
Dagsorden:
1) Velkomst
PH startede med at byde velkommen til mødet.
Ny adresseliste blev udleveret.
2) Opgavefordeling.
PH fremlagde et revideret forslag til arbejdsfordeling. Denne blev godkendt.
3) Div. Referater
Referatet fra SD MX 02-03 blev godkendt uden kommentarer.
4) Økonomi
Kvartalsoversigt for første kvartal.
Der er ingen indtægter på DMA-kontoen, men det skyldes, at der på opgørelsestidspunktet
ikke var udsendt fakturaer til sponsorerne.
Udgifterne til bestyrelsesmøderne er højere end budgetteret, men det skyldes, at SD var på
den årlige bestyrelsesweekend i januar.
På nuværende tidspunkt er 150 flere C-licenser end på samme tidspunkt sidste år. Dette er
meget positivt.
5) Kørerrepræsentanten.
Lars-Bo har revideret kørerreglementet, som sendes til tryk og udsendes til klubberne.
Forespørgsel fra vores bedste 85 cc kørere, som ønsker at træne med maxi. Minikørerne
mangler farttræning.
Det vil være muligt for DM Top 5 kørerne i B 85 Open, store hjul, at få dispensation til at træne
med de store cykler. Det vil kun være muligt såfremt SD ansøges på forhånd.
Tidligere A-kørere kan ikke deltage i B-klassen ved DM. Er man en gang blevet A-kører, så er
man det for altid. Det er ikke muligt at rykke ned.
Tyske licenshavere kan ikke deltage i JM/FM med et internationalt licens. For at kunne deltage
i disse løb skal man enten have vestdansk, svensk, norsk eller finsk licens.
Den 21. maj klokken 20.00 bliver der afholdt kørermøde i Randers.
Det er et problem at c-klasserne er åbne ved mesterskabsløb. Det gør løbsdagene ekstremt
lange. I øjeblikket kører C-kørerne for lidt. Jens udarbejder et løsningsforslag, som debatteres
på kommende møde.
Der skal udarbejdes en reglementsændring, som beskriver, at køreren ikke kan
resultatberegnes, såfremt transponderen tabes eller mistes under løbet.
6) Landstræneren.
Intet at referere.

7) Løbskalender
Der er datosammenfald med EM for DM Mini og Old Boys, som skal køres på Slots-Bjergby.
Der arbejdes på at finde alternativer.
8) Dommerapporter
Børge gennemgik dommerrapporterne fra perioden.
Klubber, der har begrænset toiletkapacitet, opfordres til at etablere pissoir.
Kritik af microbanen i Aars. SD er af den opfattelse, at banen er teknisk svær, men i
overensstemmelse med reglementet.
9) Danmarksmesterskaber
Fremsendt forslag til maskinkort fra Hovedbestyrelsen til importørforeningen. SD afventer et
svar fra foreningen.
Kontakt med journalist, som ønsker at producere et TV-indslag, som skal sælges til de lokale
tv-stationer. Der skal optages i forbindelse med DM A i Randers.
10) Mini-Micro
Skal have møde den 28. april 2005.
SD er af den holdning at Micro er blevet for elitært. SD, reglementsudvalget, Micro- og
miniudvalget vil i den nærmeste fremtid debattere initiativer, der kan billiggøre sporten.
11) Div. Breve
Brev fra Hans Nyman, hvis søn er kommet til skade ved DM A løbet i Nybøl. Han anker over et
hegn, som ifølge Hans er for farligt placeret.
Peter har svaret, at hegnet er i overensstemmelse med reglementet.
Mail fra Hans Jørn Beck omkring udvikling fra trialsporten. SD diskuterede mailen og fandt
indholdet meget spændende. Peter Guldberg svarer Hans Jørn.
12) Mødekalender
04-05: Den 18. maj 2005
05-05: Den 10. august 2005
06-05: Den 14. september 2005
07-05: Den 14. oktober 2005
08-05: Den 23. november 2005
13) Eventuelt
Desværre blev der ikke udsendt nogen pressemeddelelse forud for DM A starten i Sønderborg.

Udsendt den 7. juni 2005.

