
 
 

SD Motocross 03-08 
 
Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 7. maj 2008 på Hejse Kro. 
 
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Klaus Hansen(KH), Anders Johansen(AJ), 
Martin Skov Jensen(MSJ), Lars–Bo Rasmussen og Søren Andersen (SA), referent  
Afbud: Brian Kjær Jørgensen 
Desuden deltog Jann Rünitz i hele mødet. 
 
PH startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsorden. 
 

 
Dagsorden: 

 
Pkt. 1 Referater 

MX 02-08  
  I referatet blev det refereret, at kørerrepræsentanten skal stå med det Blå flag  - 

Dette er ikke korrekt. Beslutningen var, at kørerrepræsentanten kan stå med det 
blå flag. 
Beslutningen om fjernelsen af tidsstraf, som sanktion, skal offentliggøres. 
Referat godkendt 

 
SP 02-08  
  Taget til efterretning 

 
BMX 02-08  
  Taget til efterretning 

 
RR 02-08  
  Taget til efterretning 

 
HB 04-08  
  Ny dynamisk støjmålermetode indføres, - i første omgang som vejledende 

metode, men fra 2009 er det den metode vi kommer til at benytte. Det er en 
standmåling, som er meget let at udføre. 

  SD ser meget positivt på denne nye måling 
 

 
Pkt. 2 Økonomi 

     Månedsbalance marts måned 
Jens kommenterede, at der er solgt for kr. 192.000 transpondere, men at det ikke 
afspejles på indtægtssiden. PH svarede, at det kan skyldes forskellige 
opgørelsestidspunkter, herunder hvordan transponderne er lagerført. 
Meget positivt, at der et plus 14 % i antal licenser i forhold til sidste år. På 
nuværende tidspunkt har 3.400 forskellige kørere deltaget i løb i 2008. 
 

    Fremtidige månedsbalancer 
Fremover får SD månedsbalancer tilsendt hver måned på mail. 
 

    Afholdelse af møder i underudvalg skal fremover meddeles 
Peter ønsker snarest en tilkendegivelse om diverse udvalgs aktiviteter og deres 
budgetter.  
 

 



 
 

    Budget på trænerudgifter 2008  
KH udarbejder budget på trænerudgifter for 2008. 
 

    Budget på præmier 2008  
Peter Vestergaard er præmieansvarlig og JS beder PV om at udarbejde et 
budget. 
 

 Masterkids 
SD besluttede, at såfremt at Børge og Anna Maria Ebbesen ønsker at være 
holdledere for et beløb svarende til kr. 4.000,- i godtgørelse til brændstof, er SD 
indstillede på at yde tilskud til, at DMU er repræsenteret ved arrangementet. 

 
 
Pkt 3 Status på samarbejdet og arbejdsdelingen i SD 

  Samarbejdet i SD 
Det er SDs opfattelse, at den proces SD har været i gennem, hvor man har kigget 
på samarbejdet, arbejdsfordelingen etc. har båret frugt. SD er kommet godt i 
gang og oplevelsen er, at SD medlemmerne møder positivisme eksternt, når SD 
medlemmerne er ude til løb med mv.  
Det blev fastslået, at det er vigtigt, at der bliver svaret på mails til tiden. 
 
Tidtagning ved EM og VM løbene i DK. 
Påsætningen til disse løb er tidligere fastlagt. Og på en forespørgsel fra JS, blev 
det besluttet, at vi i indeværende sæson ikke har brug for flere internationale 
tidtagerlicenser. 
 
Jens kommenterede, at han meget gerne ser, at der er to kompetente tidtagere 
ved disse løb, da opgaven er stor. Det er ligeledes vigtigt, at anlæggene er 
checket inden løbsarrangementet, så der ikke er usikkerhed om dette ved 
arrangementets start. PH lovede at undersøge, hvorvidt Christian Lang kan være 
til stede som tidtager ved EM i Aalborg. 
 
  

Pkt. 4 Reglement  

 
 

    Oplæg til ændring af sidev. Regler fra Jann R. 
Intet at referere. Tages op til kommende reglement. 

    Besøg på Starkærbanen  
 SD havde bedt Erling Christiansen om at tage ud til en træning på 
Starkjærbanen. Erling kunne konstatere, at der manglede flagofficials. 

    Banesyn på Børkop  
SD har haft en repræsentant til stede ved en træningsdag. Det kunne desværre 
konstateres, at træningen ikke foregik i henhold til reglementet. Der manglede 
flagofficials og forskellige motorstørrelser og typer trænede sammen. 
SD henstiller til at reglementet opfyldes. 

    Brug af halskraver (udlændinge) 
Diskussion omkring halskraver ved DMA i Svebølle. Udenlandske kørere skal 
køre med halskrave på lige fod med danske kørere. Alle skal uden undtagelse 
køre med halskrave i nationale løb. 

    Deltagelse af 85cc i 125 klassen  
De 5 bedste 85 cc kørere i DM stillingen kan søge om at træne med maxikørere. 
B85 kørere (12-15 år), der opfylder alderskriteriet, kan deltage i c 125, 2 takt. Hvis 
køreren opnår tilstrækkelig med oprykningspoint rykker køreren op i B klassen og 
kan ikke deltage i mini.   

    Miljøbakker/måtter  



 
SD præciserede, at alle cykler skal på en miljømappe. 
 

    Reglementsudvalg LBR/MV 
LBR forespurgte om muligheden for at indkalde reglementsudvalget allerede på 
nuværende tidspunkt. Dette er der ikke noget der forhindrer. 
Vi skal huske, at Mogens Voigt er med i reglementsudvalget og dermed tages 
med i korrespondancen. 

    Splitstart 
En definition af splitstart ønskes medtaget i det kommende reglement. 

    Pige Dame klasserne 
Pigeklasserne er ikke defineret. Nu er DM klasserne startet op og der er ekstrem 
stor forskel på kørerne. Det blev derfor vedtaget, at pige/dameklasserne er 
fritaget for 75 % og 50 % reglen. Dog skal heatet gennemføres. Klassen er open 
for minimum 85 cc. 
Det blev desuden besluttet, at kørerne ikke må modtage hjælp til at rejse eller 
starte cyklen ved uheld. 
Klassen er kun åben for DMU-licenser. 
 

Pkt. 5 Landstræneren (BKJ) – afbud 
 
Pkt 6 Kørerrepræsentanten (LBR) 
      30.03 75 % reglen 

Omkring indførelsen af 75 % reglen, så afventer dette 2009 
     03.04 Projekt ”dvd intro” 

Lars-Bo skitserede et ideoplæg til en præsentationsfolder. SD tog meget positivt 
imod initiativet og ønsker at Lars-BO arbejder videre med folderen. 

     Micro træning HMS 
Det kan konstateres, at der har været en række disciplinære problemer blandt 
microforældre. En uheldig tendens, som SD ikke ønsker og beder derfor alle 
ansvarlige officials om at skride ind. 

 
Pkt. 7 Dommerrapporter (PH) 
 
 

     Gennemgang af eventuelle protester m.m. 
Kaper Kvist har protesteret over dommerens afgørelse ved DM B. SD bakker 
dommerens afgørelse op.  

 
Pkt 8 Fokusområde 2008  
 
 

    Mail med 3 punkter vedr. MX fremtid i DK 
- Mini/micro 
- Løbsafvikling, ændre vores løbsdage 
- Kraftcentre 
Aktiviteterne er igangsat. Tages op på næste møde. 

 
Pkt. 9 Kraftcentre  

 
 

     Kraftcenter Syd 
Der er fundet en kraftcentertræner til Syd. Tonni Andersen har sagt ja til dette. 

 
Pkt. 10 Løbskalender ( 
 
 

     Støjmålinger2008: ønskede og tildelte 
Fået bevilliget de ønskede målinger.  

     Støjmåling Randers 
SD finder det uheldigt, at støjmåleren pakker sammen og forlader baneområde 

før løbet er færdig afviklet. 
     ”C” løb i øst og vest. 

Der arrangeres et ekstra C-løb hos HM 



 
SD undersøger om der mulighed for et supplerende C-løb i Vest Danmark. 

 
 
Nr 11 Internationale arrangementer (PH) 
 
 

     8. juni EM junior Ålborg 
     3. august VM sidevogne / EM Quad Slagelse 
    24. august VM MX3 Randers 
    14. september EM Open + 125 junior finale Svendborg 
    Nordisk Mesterskab 

Det fastlægges om det kun er for 85 cc? Dette undersøges nærmere med NMF. 
 
Pkt 12 Mesterskaber  

 
 

     DM-A Svebølle 
Godt arrangement, bortset fra deltagerantallet som desværre var noget 
skuffende. Der var noget forvirring omkring startproceduren, hvorfor denne bliver 
gennemgået i HMCC. 

•     Quad 1. DM på Nybøl 
Meget positivt arrangement. 
    Penge til klubberne fra Quad? 
Løbsarrangørerne bliver betalt et beløb som kompensation for det ekstraarbejde 
der er forbundet med at rette banen af. Dette finder SD som en kedelig tendens 
at nogle grupper betaler klubberne for dette arbejde. Løbet i sig selv skulle kunne 
bære denne udgift.   

•     Super Moto 
80 deltagere til den første DM afdeling. 
Asserballebanen er nu godkendt til Supermoto.  

 
 
Pkt. 13 Uddannelse  

Note: 
 

     TL kurser: 1xBMCK 2xSMC 1xMCS 1 x NMK 1 TEC Hvidovre 
Mange kursister, meget positivt. 

     Status på ADS 
Opsummeringsmøde afholdes i den nærmeste fremtid 

     Status på TL 
Skal være færdige 1. januar 2009. 

 
 
Kommende møde holdes den 19. juni 2008 

  
 

 
  
 


