SD MX 03-09
Referat fra SD Motocross, tirsdag den 19. maj 2009 på Hotel Nyborg Strand
Til stede: Peter Hansen, Anders Johansen, Martin Skov Jensen, Klaus Hansen, Lars-Bo
Rasmussen, Kim Hilkjær og Søren Andersen (referent).
Endvidere deltog Jann Rünitz i hele mødet.
Fraværende: Brian Kjær Jørgensen(Afbud)
Peter Hansen startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter SD gik over dagsordenen:

1. Siden sidst – Bordet rundt - Status
Kim Hilkjær: Intranettet er oppe og køre. Fungerer efter hensigten og klubberne benytter
systemet.
Klaus Hansen: Synes at det er vigtigt, at der besvares af mails indenfor en rimelig
tidshorisont.
Lars-Bo Rasmussen: Spørgsmål om det er muligt at etablere en ”børs”, hvor det er muligt
at efterlyse stjålne motorcykler?
Martin Skov Jensen: Det er vigtigt, at SD medlemmerne passer på hinanden og benytter
konstruktivt sprog i forhold til hinanden. Har hørt flere steder fra, at folk sniger sig ind til
træninger uden at blive registreret og dermed træner ”sort”. Det er klubbernes opgave at
holde fokus
Peter Hansen: Der er sket et alvorligt uheld på banen i Breum. Dette er altid meget
tragisk. Det er en ikke DMU kører, der er kommet til skade.
Jann Rünitz: Intet at tilføje.
Anders Johansen: Har brugt rigtig meget tid på indkøringen af den nye 2 meter max.
Målemetoden. Det foreløbige indtryk af metoden er meget positivt.
2. Indkomne referater
MX 2-09: Klaus Hansen er i gang med at skaffe priser på præmier i et forsøg på at
nedbringe omkostningerne. Det bliver igen i år dommeren på løbsdagen, der uddeler
præmierne.
Peter Hansen efterlyste datoer for oplæg til kurser/seminarer for teknisk kontrol. Martin
Skov havde udarbejdet et forslag til indholdet af kurserne. Forslaget gennemlæses af
medlemmerne og behandles på kommende møde.
Referat godkendt.
HB 4-09, RR 2-09, RR 2-09, BMX 2-09, RR 3-09 blev alle taget til efterretning.
Møde vedr. støj hos MSM (Lars-Bo):
De sjællandske klubber har afholdt møde vedrørende støjmålinger. Konstruktivt møde,
hvor hovedkonklusionen blev, at egenkontrollen skal styrkes. Ikke kun ved løb, men også
ved træninger.
MSM har besluttet at sætte støjgrænsen ned til 114 db.
Hovedkonklusionen var en styrket egenkontrol. Egenkontrol hver gang.
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3. Økonomi
HM og HJMS har søgt tilskud til Micro træningslejr, og har fået bevilliget kr. 5.000,00
Ansøgning fra Kasper Jensen og Nicolai M. Hansen om økonomisk støtte til deres
rejseomkostninger til VM afdelingen i Chile. SD bevilligede kr. 5.000,-.
Peter Hansen meddelte, at det er blevet besluttet, at alle skal spare og
Peter og Anders gennemgår regnskabet og kommer med spareforslag. Men økonomien er
stram i 2009.

4. Fokusområder:
Støjmålinger. To nye støjmålere, hvilket er meget positivt. Støjmålingen fungerede 100 %
til DMA. Der foretages støjkontrol til DM Supermoto den 22. august samt til DM for
klubhold. 10 første kørere i hvert heat udtages til kontrol ved sidstnævnte arrangement.
Klubberne er velkomne til at rekvirere en af DMUs støjmålere til egenkontrol hos Anders
Johansen. Støjmålerens omkostninger ved målingen betales af den rekvirerende klub.
Banesyn: Kun ganske få klubber mangler: Den 30. juni 2009 lukkes de baner, der ikke er
blevet synet.
Banesynet skal være bestilt hos Peter Hansen senest den 30. maj 2009. I modsat fald
pålægges klubberne en bøde.
Ny struktur:
Miljøudvalget: Pt. kan SD ikke pege på nogle personer til dette udvalg. Der arbejdes på
sagen.
Microudvalget: Snakket med Rene Nyberg, som har fundet en mere der vil være med i
udvalget. Flere personer har ytret ønske om at være med, men det er alle personer fra
Sjælland. Det er et ønske, at der er en geografisk fordeling af medlemmerne.
Miniudvalg: Der er fundet personer til dette udvalg. Klaus kommer med oplæg.
Maxiudvalg: Anders vil gerne forsøge at sammensætte et udvalg.
Deadline for arbejdet med at finde kandidater samt deadline for meddelelse af disse er den
1. juni 2009.

5. Uddannelse:
Der er afholdt møde i den af hovedbestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe. Martin Skov
Jensen deltager i denne gruppe. Gruppens formål er at gøre status på nuværende
uddannelse og anbefale DMUs fremtidige kursustilbud.
Peter Hansen kommenterede, at SDs egne grenspecifikke undervisningsmaterialer ikke er
tidssvarende. Blanketterne skal udskiftes og brugen af intranettet skal beskrives. Det er
desuden vigtigt, at indberetningsskemaerne med deltagernes oplysninger er komplette, så
det er muligt for kontoret at udskrive licenser.
Oplysningerne omkring T licenserne til Peter Hansen.
Der afholdes statusmøde for underviserne den 10. juni 2009.

6. Landstræneren
Intet at referere.

7. Kørerrepræsentanten
Havde ikke noget specielt at tillægge, bortset fra kommentarer under øvrige punkter.
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8. Dommerrapporterne:
Det er vigtigt, at diverse oplysninger som tidsstraf, støjmålinger mv. tilflyder dommeren, så
de kan blive skrevet ind i Dommerrapporten.
Positivt med mange deltagere til vinterturneringerne.
Problematik med at miljøbakker og brandslukker ikke benyttes/forefindes. SD ser meget
alvorligt på dette problem. SD overvejer sanktioner for dette. SD besluttede desuden at
opfordre til at kørerne har en brandslukker med i bilen.
JM/FM i Aalborg den 19.april 2009:
Der har været en del skriveri efter dette løb, men det er SDs opfattelse at dommeren har
handlet korrekt.
SD kan desværre konstatere, at banerne udvikles til mere ”showagtige” baner, på
bekostning af baner, hvor det sportslige er i højsædet. SD er ikke udelte begejstrede for
dette. Det er vigtigt at det sportslige prioriteres meget højt.
DM B den 4.april 2009
Der har tilsyneladende været 5 alvorlige skader med ambulancetransport til hospitalet.
Peter Hansen kontakter dommer Flemming Sudsgaard for at få dette nærmere undersøgt.

9. Reglement
SD har modtaget en række henvendelse vedrørende radiokommunikation.
Det er, i henhold til FIMs reglement, ikke tilladt med radiokommunikation mellem ryttergård
og kører. Brug af denne kommunikationsmulighed medfører udelukkelse.
Ændring af nummerpladefarve:
Det er hensigtsmæssigt med forskellig farve på nummerpladerne, alt efter klasse.
Eksempelvis micro. SD ser på dette i forbindelse med revidering af reglementet

10. Internationale mesterskabsløb
Der er datosammenfald mellem den sidste DMA afdeling og EM for hold i Ukraine. Derfor
deltages der ikke i EM for hold i denne sæson.
Der arbejdes på at finde en arrangør til NM for sidevogne den 19. september
Løbsaktiviteter:
Honest International Youth 18. & 19. juli Kristianstad
- Holdleder: Christian Primby
Master Kids Belgien
- Holdledere: Anna-Marie og Børge Ebbesen

EM Open Holstebro 12.- 13. – 14. juni
- FMN: Peter Hansen
- Stævneleder: Søren Møller Ebbesen
- Teknisk kontrol: Martin Jensen
- Tidtager: Kristian Lang
- Støjmåler: Jens Chr. Møller Jensen
- Miljø: Poul Erik Sørensen (4792)
VM Sidevogne og EM Quad, Slagelse: 24. – 25. – 26. juli
FMN: Peter Hansen
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- Stævneleder: Erling Christiansen
- Teknisk kontrol: Brian Lyngsø
- Tidtager: Charlotte Lang
- Støjmåler: Frank Hansen
- Miljø: Poul Erik Sørensen
EM, 65cc, 85 og 125cc Junior Svendborg 31.07 & 1. – 2. august
- FMN: Peter Hansen
- Stævneleder: Erling Christiansen
- Teknisk kontrol: Martin Jensen
- Tidtager: Kristian Lang
- Støjmåler: Jens Chr. Møller Jensen
- Miljø: Ejgil Solkær (4830)
VM Randers 28. – 29. – 30. august
- FMN: Peter Hansen
- Stævneleder: Søren Møller Ebbesen
- Teknisk kontrol: Martin Skov Jensen
- Tidtager: Jens Steffensen
- Støjmåler: Jens Chr. Møller Jensen
- Miljøofficial: Dennis Skytte Bechman (4831)
11. Kommende møde
Næste SD møde holdes den 25. juni.
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