Referat 01-08
Micro & Miniudvalgsmødet
d. 9. april 2008
Mødedeltagere : Per Ove Nielsen, Karsten Sølvsten, Lars Bo Rasmussen og Klaus Hansen
Afbud : Rene` Nyberg

Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst – præsentation af udvalget
Beslutningsproces / afregninger
Micro / minireglement 2008
Vedtagne mini reglementsændringer 2009
Tænketank om implementering af quad ( kl. 1-2-3 ) i micro
Træningslejre micro ( evt. quad kl. 1-2-3 )
Udvikling af micro & mini 2 + 4 hjul
Eventuelt, næste møde aftales

Punkt 1 :
Klaus bød velkommen og orienterede kort om intentionerne omkring udvalget, herefter
præsenterede alle sig kort og fortalte hvorfor de havde sagt ja til udvalgsarbejdet.
Per – Karsten og Rene` mailer et billede til Klaus.

Punkt 2 :
Klaus orienterede om at udvalget er et arbejdsudvalg og kan ikke beslutte noget reglements
mæssigt men kan komme med oplæg til godkendelse i SD, afregninger sendes til Klaus.

Punkt 3 :
Reglementet for micro & mini 2008 blev gennemgået, eneste ændring er at alderen i
begynderklassen er nedsat til 5 år i den erkendelse at alderen til og med 8 år er for høj og
oprykningen gennem systemet er for langsom.
Året 2008 er også starten på at køreren selv skal medbring egen / lånt transpondor til løb.
Vedr. quad sagde Karsten at reglementet var alt for omfattende, det var pt. Ikke muligt at stille med
nok kørere for at åbne alle klasser, endvidere mente Karsten at der var for mange klasser i forhold
til det antal kører der er i Danmark.

Punkt 4 :
Reglementsændringer omkring aldersopdeling i mini blev gennemgået, alle syntes det var meget
fornuftigt og tror på det vil virke efter hensigten.

Punkt 5 :
Klaus kastede et oplæg på bordet omkring at quad kl. 1-2-3 skal fremadrettet være en del af micro,
dette med følgende begrundelser :
I dag er der ca. 40 – 50 kørere i de 5 microklasser, et forsigtigt gæt er at der vil kunne deltage 15 –
20 kørere fra de 3 quadklasser – vi opnår herved at klubberne kan have bedre økonomi i forhold til
arrangementet, endvidere giver vi de små quadkørere mulighed for at få flere løb mod de i dag kun
5 DM løb.
Ved en sammenlægning vil generationen af de små micro / quad kørere opnå større forståelse for
hinanden og acceptere at begge grene er en fælles motorsport der er nødvendig at kæmpe fælles
for.
Udvalget gav sig herefter i gang med at beregne tidsplaner – tage hensyn til afretning af bane
m.m.
Konklusion – rent tidsmæssigt er det ikke noget problem, med pauser samt diverse bane
afretninger afsluttes en løbsdag kl. 17.00.
Omkring baneafretning – quad starter med at køre heat, og i pausen afrettes banen inden 2. heat
køres, dette betyder endvidere at B 50 / B 80 som reglementet siger vil køre på baner der
principielt ikke er er afrettet.
Karsten tager ideoplægget med til en runde snak på lørdag når 1. afd. af DM køres i Sønderborg.

Punkt 6 :
Udvalget fandt det meget vigtigt at der igen i år blev afholdt træningslejr øst / vest, opgaven blev
sværere end beregnet – det er stort set umuligt at finde bare en weekend hvor træningslejren
kunne holdes, Lars Bo kom med guldoplægget :
Træningslejr / løb i forbindelse med weekendstævnet i Haderslev, alle ved at lørdag er meget tidlig
færdig under normale weekendstævner og derfor er følgende udkast udarbejdet :
Lørdag :

Mødetid
Fritræning
Sektionstræning
Middagspause
Sektionstræning
Indlæg ved Lars Bo ( kørerrepræsentant )

kl. 8.00
kl. 9.00 ( klasse opdelt )
kl. 10.00 – 12.00
kl. 12.00 – 13.00
kl. 13.00 –16.00
kl. 16.30 – 17.30

Søndag :

Almindelig løbsdag, evt. med 3 heat.

Lars Bo vil gerne være træner og udvalget mener ikke det er noget problem at finde yderligere 1 til
2 trænere mere, prisen for træningslejren / løbet skal være uændret i forhold til normal tilmelding.
Lars Bo er tovholder og koordinere efter godkendelse i SD med Haderslev klubben.

Punkt 7 :
I forhold til udvalgets første møde er følgende i kog :
Implementering af quad i micro, vi tror på at det kan skabe mere fokus på microsporten og derved
give øget tilgang til begge grene.
Træningslejr på en nuanceret måde – dette mener vi vil give et godt sammenhold af børnene samt
ideen med at opleve træning den ene dag samt afprøve det lærte dagen efter ved et løb på samme
bane er en god oplevelse.
Endvidere arbejder udvalget videre med tankegangen ” begynderdage ”
Dette gøres ud fra den betragtning er det er ude i klubberne lokalt hvervelsen af nye medlemmer
sker, derfor arbejder udvalget på følgende action plan :
Der afvikles 4 begynderdage i 2008 som følgende evalueres, begynderdagene er påtænkt afholdt
som følger .
Klubber : Randers – Silkeborg – Svendborg samt evt. Høng ( for at få flere medlemmer )
Begynderdagen markedsføres i lokalradio samt aviser evt. som indlæg hvilket så vil være gratis
Karsten er tovholder med begynderdagen i Silkeborg, Per i Randers, Lars Bo i Svendborg samt
Rene´ i evt. Høng
På selve dagen uddeles folder ( Lars Bo projekt ) der fortæller omkring motocross, endvidere
udleveres et motorblad samt lokal klubinfo fra klubben. Begynderdagen vil blive en almindelig
træningsaften fra kl. 17.00 – 20.00, Karsten er velvillig omkring at skaffe prøvemaskiner.
De 4 tovholdere undersøger pris på lokalradio samt mulighed for annonce / indlæg i lokalavis,
dette skal være klar til vores næste møde.
Udvalget tror meget på ideen, allermest fordi de tidligere DMU dage var så positive for mange
klubber, vi ønsker også over for klubberne at påvirke dem til at ” igen ” at få fokus på microerne.

Punkt 8 :
Ved de første løb på stor bane i år er det flere gange konstateret at mange af C – B mini
forældrene render forvirret rundt inden på banerne for at samle deres børn op, enten skal
reglementet følges eller også skal der gives adgang til forældre evt. i C mini, udvalget beder SD
tage punktet op på kommende møde.
Karsten påpegede at der er problemer i Quad med følgende .
Hjælp med at få børnene på plads ved starten .- reglement, børnene kan ikke selv flytte maskinen.
Afretning af banen – Karsten vil gerne have folk til at forstå et quad ikke er cross – men quad og en
lille quad maskine ikke kan køre i spor m.m. som en crosser kan – direkte citeret.

Næste møde afholdes mandag d. 19. maj 2008 hos Lars Bo

For referatet

Klaus Hansen

