SD Motocross 07/05
Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 23. november 2005 i Fredericia.
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen (JS), Peter Guldberg Johansen (PGJ), Peter
Vestergaard (PV), Børge Møller Ebbesen (BE), Bjarne Sjøholm (BS), Lars Bo Rasmussen (LBR)
og Søren Andersen (SA), referent.
Desuden deltog Jann Rünitz i mødet.
Fraværende: Ingen.
Dagsorden:
1) Velkomst
PH startede med at byde velkommen til mødet.
2) Diverse referater
Motocross 06/05:
Referat godkendt uden kommentarer.
Resten af referaterne blev taget til efterretning.
Peter Hansen har sammen med John Aage Petersen fra Danmarks Idræts-Forbund udarbejdet
et oplæg vedrørende udvikling og strategi. SD godkendte oplægget, som nu skal behandles i
Hovedbestyrelsen.
Peter runddelte et referat fra møde i SuperMotogruppen.
Der bliver 6 DM afdelinger i 2006 med 3 klasser: Prestige, Open og Amatør.
Et referat fra møde i DMA foreningen blev ligeledes runddelt. Det er glædeligt at konstatere, at
der i årets DM-A serie er et pænt overskud, endeligt regnskab vil blive offentliggjort sammen
med SD regnskabet
3) Økonomi
Budget for 2006:
Der budgetteres med kr. 5.000,- i bøder. I år er alt for mange tillægsregler blevet indsendt for
sent. Dette skal der ændres på i den kommende sæson. Derfor vil klubberne blive straffet med
bøder, såfremt de ikke indsendes til tiden.
Budgettet blev herefter godkendt.
4) Reglement
Antallet af dommere er alarmerende lavt (49). Det er vigtigt, at vi får uddannet flere for at kunne
dække behovet i de kommende år.
Klubberne skal huske på, at der er D- og S kursus den 28. januar 2006, og dette foregår på
Vejen Kongreshotel, Askovvej 50, 6600 Vejen
Jann Rûnitz har gennemarbejdet reglementet. Dette blev gennemgået af SD.
De seneste års har reglementetsudgaver har været på 150 sider, men 2006 udgaven er
reduceret til 100 sider. Dermed bliver reglementet mere overskueligt.
Det blev besluttet, at der køres 25 minutter plus 2 omgange i DMA i MX1 og MX2.
I MX3 køres der 20 minutter plus 2 omgange.
Alle løbstilmeldinger med onlinebetaling kommer til ske via DMUs hjemmeside fra og med

2006. Efter det enkelte løbs tilmeldingsfrist – får løbsarrangøren tilsendt en deltagerliste
elektronisk. Nærmere orientering om hvorledes klubberne bliver tilmeldt ordningen udsendes til
klubberne primo januar 2006.
For at kunne deltage i DM for hold skal man have B-licens og være medlem af den klub man
repræsenterer senest den 30. juni.
JS forespurgte om muligheden for et træningslicens til mini. I øjeblikket skal der betales kr.
875,- for et træningslicens, hvilket er mere en et almindeligt kørerlicens koster. Peter vil bringe
spørgsmålet videre i HB.
5) Landstræneren
Planlægningen for 2006 er startet.
I uge 2 og 3 er der træningslejr med topkørerne i Malaga
I uge 7 og muligvis uge 8 er der træningslejr i Nordspanien. Her deltager næste led af kørere
sammen med kraftcentertrænerne.
Jacob Almar er tilknyttet som Team Danmark Talentcenter træner.
Stefan Olsen og Rasmus Krogh Jørgensen med i talentarbejdet. Dette er glædeligt.
Team Nellemann er startet med Kasper Jensen som profil. Bjarne har haft møde med
Teamchef Peter Nellemann om Kaspers muligheder for at komme med i elitesatsningen.
Kasper er velkommen i satsningen, såfremt han kan indgå på samme vilkår som de øvrige
kørere.
Brian K. Jørgensen er flyttet til Belgien. Kommer i 2006 at køre på en Honda, hvilket bevirker at
forventningerne til sæsonen er store.
Emil og Nicolai Larsen er ligeledes flyttet til Belgien for at kunne optimere deres
træningsbetingelser og mindske afstandene til både løb og træning.
Max MC Import AS bliver hovedsponsor for MX Shop teamet. Udover de tidligere
offentliggjorte, så forhandles der stadig med kørere.
6) Kørerrepræsentanten
Lars-Bo Rasmussen har fået en del henvendelser fra kørere, der opponerer imod at man skal
have en transponder for at kunne tegne et kørerlicens.
Sportsdivisionen har taget dette til efterretning, og der kan indløses licens uden angivelse af
transponder nummer. Dog skal indehavere af en transponder oplyse dette i forbindelse med
ansøgning om licens. Familie fx far og søn - kan deles om en transponder
Der gøres opmærksom på, at der ikke kan tilmeldes til et løb uden der er oplyst et
transpondernummer.
I enkelte klubber vil det i et meget begrænset omfang være muligt at leje transpondere på
løbsdagen. Dette til en pris af kr. 300,00
7) Dommerrapporter
Klage fra Jan Hvam, som anker over, at der i seneste SD referat var nævnt, at der var for få
samaritter ved DM Mini og Old Boys. Dette er ikke klubbens opfattelse, idet der skete flere
uheld samtidig, dette har SD set på og giver her Jan Hvam ret.

Dog vil SD i forbindelse med banesyn fremover have indført det krævede antal samaritter, som
passer til den pågældende bane.
8) Micro/Mini
Micro Mini udvalget har sammen med SD opfordret til et navneskifte fra Micro. Vi har ikke
modtaget forslag, og har derfor besluttet at bibeholde det oprindelige ”Micro”.
9) Div. Breve
Henvendelse fra Thomas B. Frederiksen, som ønsker dispensation til at køre B 125. Hvis
Thomas er i stand til at opnå points i de tre vinterturneringer vil Thomas kunne få denne
dispensation.
Claus M. Nielsen har sendt SD en uforbeholden undskyldning for hans opførsel ved DM-A i
Holstebro.
10) Næste møde
Der holdes SD-weekend den 14. – 15. januar 2006.
11) Eventuelt
Intet at referere.
Udsendt den 7. december 2005.

