Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 4. august 2004 i Fredericia
Til stede: Peter Hansen (PH), Anna Marie Ebbesen (AME), Peter Guldberg Johansen (PGJ),
Claus Larsen (CL), Børge Møller Ebbesen (BE), Claus Larsen (CL), Bjarne Sjøholm (BS) og Søren
Andersen (SA), referent.
Fraværende: Ingen
Desuden deltog Mogens Voigt fra Microstyregruppen.
Peter startede med at byde velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen:

Dagsorden.
1) Dagsorden

Dagsorden og referat fra seneste møde 5-04 blev godkendt uden kommentarer.
2) Div. Referater

HB møde 4/04
Det er SD’s opfattelse, at såfremt Team bussen fra Elitesatsningen finansieres helt
eller delvist af Hovedkassen, så bør der stilles lignende midler til rådighed for andre på
lignende vilkår. SD er ikke interesseret i at benytte Team bussen, men vil arbejde for
en egen løsning.
SD opfordrer klubberne til at benytte DMU’s miljøkonsulent Hugo Lyse Nielsen.
Referat taget til efterretning.
3) Økonomi

Halvårsregnskabet er uden de store faresignaler. Det tegner til et lille underskud.
Det er kommet SD for øre, at der stadig er mange, der ikke har betalt for
licensstigningen. SD beder sekretariatet om at kigge på dette.
4) Dommerrapporter

I forbindelse med Nordisk Kids Cup var der en episode, hvor en forældre ankede imod,
at Micro B 80 heatene blev kørt på den forkortede mini/maxibane, som ikke er synet til
microløb.
Principielt har vedkommende ret i anken, men SD er af den opfattelse, at løb i B 80
godt kan køres på stor bane, men at det i givet fald skal fremgå af de forkortede
tillægsregler. Det havde det ikke gjort i dette aktuelle tilfælde, hvorfor anken var
retmæssig.
SD opfordrer klubberne til at køre B 80 på storbane.
En dommer havde ikke modtaget dommerpapirer fra kontoret i tide, hvilket er
beklageligt.

Master Kids Frankrig
Indbydelsen fra arrangørerne blev modtaget sent. På trods af dette lykkedes det
alligevel at samle et hold, som fik fin sportslig succes.
Der deltog 480 kørere fra 30 nationer.
Scool-Boys Cross, Sverige
36 kørere havde tilmeldt sig havde tilmeldt sig løbet i Sverige. Arrangementet forløb fint
og DMU kan notere sig en andenplads i nationskonkurrencen efter Sverige.
Hjørring Motor Sport er arrangører i 2005.

5) Landstræneren

Det er en nødvendighed, at vores kørere deltager i EM-serierne i 85 cc og 125cc, hvis
de skal kunne klare sig i konkurrencen. I øjeblikket er der en meget stærk dominans fra
Østeuropa. De har midlerne og motivationen til at yde en stor indsats. Det er vi også
nødt til at have, hvis vi skal være med.
Det er vigtigt, at der satses nedefra, aldersmæssigt. Vi skal have fat i de unge kørere,
gennem fællestræninger og træningslejre.
Banerne skal være mere udfordrende, hvis vi skal kunne klare os i konkurrencen
fremover.
I EM-serien i 250 cc klassen ligger Bo Vang i øjeblikket på en samlet andenplads. Bo
førte inden sidste afdeling i San Marino, men var uheldig, så i øjeblikket er det en
russer der fører i den samlede stilling. Tonni Andersen ligger nr. 3 i den samlede
stilling.
Der resterer den sidste afdeling i Sverige.
Brian Kjær Jørgensen ligger nummer 7 i VM-serien, men har desværre haft en
skadesfyldt sæson. Brian har potentiale til at ligge i top 3.
Status på kraftcentrene:
Centrene i Randers og Sønderborg kører fint. Der har været startvanskeligheder i øst,
men der er nu truffet aftale med Kim Nielsen, så centret forventes at starte snarest
muligt.

6) Danmarksmesterskaber

Claus Larsen har overtaget hvervet som tidtagerchef. I forbindelse med overleveringen
fra tidligere tidtagerchef, kunne det konstateres, at hardwaren var blevet formateret.
Claus forsøger med hjælp fra AMB og kontoret at reetablere det fortabte.

7) Banesyn

Få klubber mangler at få synet deres baner. Peter følger op.
8) Mini-Micro

Afholdt møde i gruppen. Mogens Voigt havde udarbejdet et oplæg til nyt
microreglement.
Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med oplæget
Derudover skal der køres tidskvalifikation (Næste år er det jo obligatorisk med
tidtagning ved alle Mesterskabsløb)
Der holdes en mini/micro træningssamling i uge 42 på Sjælland.
9) Div. Breve

Brev fra Lars Christensen, som ønsker benådning fra fratagelsen hans licens. Lars
undskylder sin optræden. Fratagelsen er gældende frem til 25. november 2004.
Fratagelsen fastholdes.
Steen Christensen, gør opmærksom på uopmærksomme officials i forbindelse med
Grand Junior. SD har ikke tænkt at foretage sig yderligere. Peter svarer afsender med
kopi til Næstved Motor Klub.
Dispensation til Chris Jensen til at træne 125 cc til at træne på Svebølle og Amager.
Køreren ønsker tilladelse til at træne på alle sjællandske baner. SD ønsker ikke at give
denne tilladelse.
Jesper Kjær Nielsen har fremsendt forslag til Old Boys-licensklasser i 2005. Forslaget
bliver behandlet på næste møde.
10) Eventuelt

Der arbejdes på at etablere en motocrossfond, hvorfra der kan søges til
arrangementer, løb, etablering af bane eller andre aktiviteter. Det foreslås at fonden
finansieres ved en afgift på anmeldelsesgebyret til løb.
BME og PH udarbejder koncept for dette.
I forbindelse med DM A afdelingen i Holstebro, den 23. maj 2004 havde dommer Erling
Christiansen udelukket Jeppe Birkedal, Herning Motocross for at modtage hjælp på
banen. Jeppe ankede denne afgørelse til SD, som gav Jeppe medhold og de tildelte
point retur.
Erling Christiansen har så siden anket til Amatør- og Ordensudvalget. Udvalget har
behandlet sagen og afgjort, at dommeren handlede efter reglementet, § 13.03.4 og
giver dermed dommeren medhold. Jeppe Birkedals udelukkelse fastholdes således.
11) Næste Møder

07-04: 8. september, 08-04: 13. oktober, 09-04: 13.+14. november
Referat udsendt den 18. august 2004.

