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MX 07/04 
 
 
Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 8. september 2004 i Fredericia 
 
Til stede: Peter Hansen (PH), Anna Marie Ebbesen (AME), Peter Guldberg Johansen (PGJ), 
Claus Larsen (CL), Børge Møller Ebbesen (BE), Bjarne Sjøholm (BS) og Søren Andersen (SA), 
referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
Peter startede med at byde velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen: 
 
Dagsorden. 
 
1) 

2) 

3) 

4) 

Dagsorden 
Dagsorden og referat fra seneste møde 6-04 blev godkendt uden kommentarer. 
 
Div. Referater 
HB 6/04: 
SD er ikke enige i Hovedbestyrelsens holdning omkring køb af jakker. SD ønsker, at også alle 
dommere skal have en jakke. 
 
Landstræneren, Bjarne Sjøholm 
Brian Kjær Jørgensen er skadet og skal opereres. Brian deltager således ikke i VM for hold. 
Tonni Andersen er førstereserve og erstatter Brian. 
 
Bjarne er igangsætter af et MX1 team med Bo Vang Jensen og en udenlandsk kører  som 
topkørere. I teamet ansættes chef og træner. Teamet kører autonomt fra DMU og skal deltage i 
VM-serien i 2005.  
 
SVEMO/løbsarrangøren i Barkarby har på grund af manglende hovedsponsor og 
miljøproblemer aflyst den sidste EM-afdeling i 250 cc. Fra UEM udsendtes information om at 
resultatlisten efter næstsidste afdeling stod ved magt. Bo Vang ville dermed ikke få mulighed 
for at vinde EM. 
Holstebro Moto Cross Club har tilbudt at overtage arrangementet, men vi kunne desværre ikke 
komme igennem med vores ønsker hos UEM  
 
Ingen præmie-, rejse, eller kval.penge i næste års EM- og VM afdelinger. Kørerne skal således 
dække alle udgifter.  
 
Reglement 
Aldersgrænse for maxi: Der er kommet et forslag til at MINI kørere kan få maxi Licens fra det år 
de fylder 13 år, dette vil SD arbejde på. 
  
Der arbejdes i DM-A gruppen med et oplæg til næste sæson, vi regner dog ikke med de store 
ændringer til næste sæson. 
 
Hovedbestyrelsen har bedt om at der udpeges en reglementsansvarlig, der sammen med en 
repræsentant fra de øvrige SD’er og Henrik Nørgaard fra Hovedbestyrelsen skal koordinerer 
de ting som specialreglementer og alment reglement har til fælles. Jann Rünitz har sagt ja til 
denne opgave. 
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5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10)

 
Til alle løb i 2005 anvendes samme pointtabel som i UEM og FIM. Pointskalaen er som følger: 
25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
En præcisering af stævnelægens og ambulancens tilstedeværelse ved løb med offentlig 
adgang skal udarbejdes i det nye reglement. 
 
Der holdes snarligt møde i reglementsudvalget, som udarbejder oplæg til godkendelse i resten 
af SD. 
 
Dommerrapporter 
På det seneste har der været en del protester, som ikke er blevet behandlet korrekt af 
dommeren. SD pointerer, at protesterne skal afgøres af dommeren på løbsdagen. 

 
Danmarksmesterskaber 
DM A fortsætter i den nuværende form. DM-A klubberne vil blive inviteret til evalueringsmøde 
snarest. 
 
Der åbnes en ny klasse i Old Boys. Denne klasse vil komme til at hedde 50 +. 
  
Mini-Micro 
SD havde en diskussion af aldersklasser i mini/micro. En ændring af disse kan komme på tale i 
2006. Et forslag kunne være: 1 års nedsættelse i 2006 og yderligere 1 år i 2007. 
 
Som aftalt på sidste møde afholdes der en mini/micro træningslejr i østdanmark i uge 42. Den 
holdes den 15.- 17. oktober på Amager Motocross Klubs bane. Prisen bliver kr. 350,- Maximalt 
antal deltagere er 50. Såfremt der ikke er østdeltagere nok, vil det være muligt for deltagere fra 
vestdanmark til at være med.  
Indbydelse udsendes med næste klubpost. 
 
SD besluttede, at der skal arrangeres en træningslejr vest og en i øst i foråret 2005. Lejrene vil 
være åben for alle interesserede. 
 
Der er blevet besluttet, at der bliver åbnet en B 50 luft, til næste sæson. 4-takt klassen bliver 
sat i bero i 2005. Dog kan cyklerne bruges i andre klasser 
 
Der er nedlagt en protest mod en kører i DM Micro B 50. Sagen behandles af Sportsdivisionen. 
 
Div. Breve  
Brev fra Pia Nottelmann, som ønsker at flere af løbene samles, så der bliver kørt både lørdag 
og søndag. Dette prøves der så vidt muligt at tages hensyn til i løbsplanlægningen, men det 
besværliggøres af klubbernes muligheder for at afholde løb. 
 
Eventuelt 
Der arbejdes på at genetableret Motocrossfonden, som vi også havde for nogle år siden. Peter, 
Anna Maria og Børge Ebbesen udarbejder fundats for fonden. Det er hensigten, at der skal 
sidde 3 medlemmer med en repræsentant fra hver landsdel. En fra Jylland, en fra Fyn og en 
fra Sjælland. Ole Poetzsch fra Sønderborg Motorklub har sagt ja til at være med. To andre 
kandidater kontaktes snarest. 
 
 Næste Møde 

8-04 06. oktober 
 

Udsendt den 22. september 2004. 


