SD Motocross 01-10

Referat fra Sportsdivisionsmøde, mandag den 11. januar 2010 på Hotel Nyborg Strand.
Til Stede: Peter Hansen(PH), Anders Johansen(AJ), Klaus Hansen(KH), Martin Skov
Jensen(MSJ), Kim Hilkær(KHI), Lars-Bo Rasmussen(LBR) og Søren Andersen.
Endvidere deltog Jann Rünitz(JR) i hele mødet.
Afbud fra Brian K. Jørgensen
PH startede med at byde velkommen til mødet, ønskede alle et godt nytår og gik derefter over til
dagsordenen.
1. Bordet rundt
AJ: Kommenterede at SD ikke er gode nok til at samarbejde internt. Microudvalget mener, at
SD ikke er lydhøre overfor deres synspunkter. Det blev vedtaget, at Anders på ny snakker med
udvalget og præsenterer et nyt forslag for SD.
A&O har truffet en afgørelse, som medfører, at slutstillingen i Dame DM skal ændres. Svebølle
udbedes derfor en ny resultatliste. Ændringen medfører, at Bronzemedaljen overrækkes til en
anden kører snarest muligt.
JR: En beskrivelse af konditionerne for SuperMoto licens skal udfærdiges af MSJ. Det skal i
den forbindelse fastslås, at det ikke er muligt at træne på crossbaner med SuperMoto licens.
Det samme gælder i øvrigt for ATV-, Classic-, Enduro- og trial-licens.
LBR: Har modtaget henvendelse fra DMA kørere, der mener, at der skal kigges på A-priserne.
Prisen er for høj i forhold til de løbsmuligheder som kørerne tilbydes.
KH: Spurgte til status på samarbejdet med DMCU. PH svarede, at der fra Hovedbestyrelsen
sendes en opfordring om samarbejde til DMCU. Såfremt DMCU melder positivt tilbage omkring
at mødes, så er DMU indstillede på at fortsætte den gamle aftale.
KHI: Er i færd med at godkende løb i 2010. Har endnu ikke set datoer for Supermoto DM’erne.
KHI skal efterfølgende påbegynde arbejdet med at opdatere online-løbskalenderen på
dmusport.dk.
SD udtrykte utilfredshed med Ordens- og Amatørudvalgets sagsbehandling og afgørelser. SD
er af den holdning, at de ikke er i ”trit” med det, der sker på motocrossbanerne.
LBR er vinder af navnekonkurrencen for den 5. kommission i DMU. Vindernavnet er Off-Track
kommissionen
Jann Rünitz er udtaget dommer ved NM i Enduro 2010, som køres i Norge.
2.

Referater
HB 09/09: SD ønsker en status på, hvor langt processen med licens chipkort er.
Projektet og løsningen er beskrevet, men er udskudt, foreløbig til 2011 på grund af usikkerhed
omkring økonomien. PH udtrykte utilfredshed med at projektet så sent i projektforløbet blev
udskudt.

3. Økonomi
PH har fremsendt regnskab for november og budget for 2010. Der var ingen kommentarer til
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dette. Der er fundet en ny administrator til transponder efter, at sekretariatet har sagt fra med at
styre dette for MX. Leif Nielsen fra Hadsund MK, har glædeligvis påtaget sig opgaven med at
udsende transpondere. Der vil stadig forsat være 3 regionale kufferter med transpondere som
det er muligt for klubberne at leje til løbsarrangementer.
Classic Cross ønsker at benytte DMU`s gamle logo. Dette er I princippet godkendt af
hovedbestyrelsen. HB ønsker dog at se layout før endelig godkendelse.
4. Fokusområder:
- Dommer- og Stævnelederuddannelsen bliver afholdt i uge 5, 9 og 12. Indbydelse er udsendt
til klubberne. Der er møde for underviserne i G & T Licenser onsdag den 20. januar i Taulov.
Det er blevet besluttet, at deltagerne efter de to første kurser har kompetence til at være
”almene stævneledere”.
- Det er vedtaget, at der afholdes Teknisk kontrol seminarer i den nærmeste fremtid. Et i
Nordjylland, et i Syd og et i Øst.
- Der arbejdes i øjeblikket på en aftale med en kursusudbyder om afholdelse af
førstehjælpskurser.
- Der varsles med en Miljøuddannelse, som giver deltagerne kompetence til at uddanne
klubmålere.
Der er fra kursusudvalget lagt op til, at der skal være en brugerbetaling på de forskellige
kurser, dette skal dog godkendes i HB. Kursusafgiften vil i givet fald være på kr. 150,- pr.
deltager på alle DMU`s officialkurser. Underviseren afregnes som dommer, dvs. med 150,- pr.
dag og får godtgjort sin kørsel.
- Antallet af benyttede GB licenser på en løbsdag skal fremover opføres på dommerrapporten.
- Der arrangeres på tværs af alle grenene et-dags seminar, hvor lydtryksmålerne skal
uddannes.
- Der er udsendt indbydelse til Dommer- og Stævnelederseminar. På seminaret vil der blive
brugt en del tid på cases fra 2009 sæsonen.
5. Reglement
Det ser ud til, at folk har forstået reglerne for de nye Miniklasser.
SD har modtaget et regelforslag fra Zeit Ryeden til OB. En ændring for 2010 er dog ikke aktuel.
Det er tidligere blevet vedtaget, at den nuværende OB klasseinddeling er gældende til og med
2010 - og således først ændres, tidligst til sæsonen 2011.
Deltagelse i DMA: Der har været en mailudveksling mellem Christian Primby og AJ. Det er en
fejl fra SD, at der ikke er blevet informeret om, at der er åbnet op for deltagelse af alle B-kørere
i DMA i 2010.
SD har modtaget henvendelse om oprettelse af en ny klasse for to angivne producenter i Mini
Quad. SD ser dog ikke dette som en god ide, da man ikke ønsker at lave mærkeklasser i
sporten
6. Løbskalender
Der har været foretaget en række ændringer på løbskalenderen, som har medført en række
problemer. Ligeledes er det blevet besluttet, at VM i Randers aflyses på baggrund af den
finansielle krise, samt manglende dansk deltagelse i serierne, hvilket gør publikumsinteressen
mindre.
Det blev besluttet, at der i løbskalenderen ikke tages hensyn til ADAC, da det ikke er et
internationalt mesterskabsløb (EM eller VM).
Der mangler arrangører til 3 DM afdelinger af SuperMoto, samt DM for hold, Micro.
Der er søgt EMN numre til DM B’erne, men da disse ikke er åbne for udenlandske kørere, for
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B-klassernes vedkommende, så slettes disse, med undtagelse af de afdelinger, hvor
dameklasserne er med, da de er åbne for udlændinge.I forbindelse med indførelsen af
reglementskrav om startbomme til 40 i Mesterskabsløb, er der givet dispensation til
Slotsbjergby (DM mini/OB) og Kejserdalen (SM maxi).
7. Landstræner.
Landstræneren opfordres til at deltage i SD møderne, så udvekslingen af informationer mellem
landstræneren og SD er så optimal som mulig.
8. Arbejdsgrupper:
Der arbejdes stadig med at finde interesserede personer til de kommende sportsudvalg. Der er
ved at være godt fyldt op rundt omkring.
9. Kørerrepræsentant
Intet at referere. Er behandlet under øvrige punkter.
10. Mails og Breve
Mini 65 ansøgninger behandles af JR.
SD har modtaget en ansøgning fra Mie Pedersen, som ønsker at køre Dame VM. SD bevilliger
dispensation til at tegne FIM licens på et dansk B licens.
11. Repræsentantskabsmøde
PH ønskede en tilkendegivelse fra SD medlemmerne om deres fremtidsplaner:
Martin opstiller som menigt medlem af Off-Track komissionen
Anders har ikke taget den endelige beslutning om han opstiller
Jann: Trækker sig som reglementsansvarlig
Lars-Bo: Kørerrepræsentant i Mini/Maxi Sportsudvalget
Klaus ønsker formandsposten i Mini/Maxi Sportsudvalget
Kim ønsker at køre online-kalender samt dommeradministration
Peter opstiller som formand i SK-MX
12. Eventuelt
Intet at referere.
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