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SD MX 04/08 
 
Referat fra møde i SD Motocross, tirsdag den 19. juni 2008, klokken 18.00 på Hejse Kro 

 
Til Stede: Peter Hansen, Anders Johansen, Jens Steffensen, Martin Skov Jensen, Klaus Hansen, 
Brian K. Jørgensen, Lars-Bo Rasmussen og Søren Andersen(referent).  
 
Endvidere deltog Jann Rünitz i hele mødet. 
 
Fraværende: Ingen 
 
1. Samarbejdet i SD 

Det er stadig vigtigt at huske, at alle informationer sendes rundt til alle, så 
informationsniveauet holdes højt internt. Tillige forventes det at alle svarer, når SD 
medlemmerne bliver forespurgt på mail. 
JS gav udtryk for, at han mener, at Hovedbestyrelsen blander sig for meget i SD 
anliggender, og at det bæger præg af for meget topstyring fra HB.  
 
Martin Skov Jensen gav udtryk for, at artiklen om Quad-DM i juninummeret af Motorbladet 
ikke var optimal. Mener at artiklen var vinklet forkert og næsten ”latterliggjorde” deltagerne. 
Dette tages op med redaktøren. 
 
Der har været et kiks i kommunikationen omkring Allan Scheel Hansens placering i 
elitesatsningen eller ej. Det er Allan selv, der har meddelt at han ikke længere ønsker at 
være en del af satsningen. Der holdes opfølgende møde med køreren, kørerens forældre, 
Jørgen Bitsch, Peter Hansen og Brian Kjær Jørgensen. 
 

2. Referater 
Børkop skal rykkes for en indberetning på en forældres opførsel. SD kan ikke behandle en 
sag på baggrund af rygter. KH rykker.  
 

3. Økonomi. 
Vi får nu mere specifikke, elektroniske kontoudtog, som gør det muligt at følge økonomien 
tættere. Dette er meget positivt. 
Klaus har fremsendt et budgetforslag kr. 41.0000,- på kraftcentertræning. Dette blev 
godkendt. Såfremt aktivitetsniveauet skal holdes, er beløbet en nødvendighed. Derfor blev 
beløbet bevilliget. 
 
En række kørere ønsker at deltage i FIM ISDE. SD besluttede, at endurokørere støttes 
økonomisk på lige fod med de øvrige udsendelser. 
 
Mangler status på køb og salg af transpondere JS udarbejder dette, samtidig blev JS rykket 
for budget på præmier for 2008  
 
Alle afregninger skal indsendes straks til halvårsregnskabet, så vi får et halvårsregnskab, 
der udviser et retvisende billede.  
 

4. Fokusområder 
AJ har været til støjmålerseminar, hvor den nye dynamiske målemetode blev forevist. Den 
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er blevet virkelig godt modtaget.  
Målemetoden er blevet forevist i FIM-regi og er blevet modtaget med interesse. 
Sandsynligvis bliver det målemetoden ved VM’erne fremover. 
Flot arbejde. 
Gruppen kaldes igen sammen til oktober. 
KH arbejder på en træningssamling med alle ”maxi og mini” kraftcentrene, hvor BKJ vil 
være tovholder 

                   
5. Reglement 

Der har været en del ekstern polemik omkring motorstørelser i MX 3. Er der tvivl om dette, 
må cyklen kontrolleres af teknisk kontrol. Er en kører i tvivl kan der nedlægges en protest. 
 

6. Løbskalender 
Mundtlig og skriftlig henvendelse omkring datosammenfald med DM-B og LC Cup. Det 
betyder, at LC Cup flyttes til den 6. – 7. september 2008. 
Omkring løbskalenderplanlægningen for 2009 tages der hul på dette lige efter 
sommerferien.  
I forbindelse med tildeling af mesterskabsløb til sæsonen 2009, vil SD se meget på de 
faciliteter som klubben kan tilbyde, dette er f.eks. antal startpladser, vaskeplads, toilet- og 
badeforhold og meget andet 
 
SD efterlyser en arrangør til et C-løb i Jylland i løbet af efteråret.  
Hedeland kører et C-løb. Meget positivt.  
 

7. Landstræner 
Holdudsendelser:  
FIM Junior Motocross World Championship i Heerde, Holland 
85 cc: min. alder 12 år, fødselsdagen tæller, Maksimum 15 år, året tæller. 
Jeppe Steen, Jonas D. Larsen, Kevin Verner, Daniel Randrup og Anders Klokker og Lasse 
Voigt 
125 cc: min. alder 15 år, fødselsdagen tæller, Maksimum 18 år, året tæller. 
Nikolaj Larsen, Rasmus Krogh, Stefan Kjær Olsen, Kim O. Sørensen og Mathias Keller. 
Holdleder: BKJ 
EM for hold og VM for hold: Sevlievo, Bulgarien og Donnington Park, England 
Bruttotrup: Kasper Jensen, Nikolaj Larsen og Nicolai M. Hansen, Rasmus Krogh og Allan 
Scheel Hansen. 
Holdleder: BKJ 
Delegeret: PH 
 
Det blev vedtaget, at der udtages en bruttotrup med kørere der skal deltage i VM 
arrangementet i Randers.  
 

8. Kørerrepræsentanten 
Ved JM/FM micro i Vesterbæk var der i B 80 problemer med pointberegningen. Det blev 
derfor besluttet, at resultaterne i 1. heat slettes.  
 
Pige/Damer:  
I seneste referat blev det ikke nævnt, at der i reglementet skal ændres, så ordlyden er, at 
de 5 bedste kørere kan vælge at rykke op, såfremt de ønsker det. Det er ikke et ”must”.  
 
Der skal udarbejdes et pædagogisk standardskema til protester, der hjælper med til at sikre 
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at formalia overholdes. 
 

9. Mesterskaber 
Mini/Micro 
Kørt DM Micro i Svendborg, hvor nogle deltagere og ikke mindst deres forældre mente det 
var et rigtig godt at køre på den lille bane - og andre det modsatte. Nogle er glade for at 
køre på stor bane, andre ikke. Det blev besluttet, at alle micromesterskabsløb, skal køres 
på microbaner og ikke store baner. 
 
Det blev vedtaget, at der fra 1.1.2009 køres i følgende klasser:  
50 cc begynder: 3-5 år 
50 cc: 4-8 år 
Micro 80: 5-10 år 
Mini 65: 8-11 år 
Mini 85: 8-11 år 
Mini 85: 12-15 år 
 
Quad 
Gode arrangementer som forløber fint. Folk har lært at tilmelde sig de rigtige klasser. 
 
Sidevogne 
Mange svenskere deltager. Der er desværre et frafald blandt de danske kørere. 
 
Supermoto 
Der var problemer med afviklingen i Aars. Der var ingen stævneleder fra morgenstunden, 
men løbet blev, på trods af dette, afviklet. 
 
DM B i Slagelse 
Mindre godt forberedt arrangement, rent organisatorisk. Der var ikke noget program eller 
deltagerlister.  
En kører har fået frataget sit kørerlicens i 2 måneder på grund af mangel på respekt for det 
gule flag. Køreren har rettet henvendelse til SD for at få nedsat straffen, men det blev 
besluttet at straffen fastholdes. 
Dommeren og Stævnelederen har ligeledes fået frataget deres officiallicens. 
 
Old Boys 
Fra 01.01.2009 er det vedtaget at der køres i to oldboysklasser: Den ene klasse er for det 
år, hvor man fylder 40 og til man er 49 år. Når du fylder 50 kan du deltage i den ældre 
klasse.  
Det er fødselsdagen, der er afgørende for deltagelse i klassen. 
 
Det kan glædeligt noteres, at der har deltaget mere end 6500 i løb år.  
 

10. Internationale mesterskabsløb i Danmark 
EM 65cc + 85cc Aalborg 
Godt arrangement 
 
Det nordiske mesterskab er desværre blevet aflyst af NMF. 
 
Kommende mesterskabsløb: 
VM Sidecar + EM Quad i Slagelse 
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      Tidtager: Jens Steffensen 
      Teknisk kontrol: Martin S. Jensen 
 

VMMX 3 + EMX2 i Randers 
      Tidtager: Kristian Lang / Charlotte Lang 
      Teknisk Kontrol: Peter G. Johansen 
 

EMOpen + EMX2 Junior i Svendborg 
      Tidtager: Kristian Lang  
      Teknisk kontrol: Martin S. Jensen 
 
11. Kraftcenter 

Tonni Andersen er blevet tilknyttet som træner i Syd, så der nu er aktivitet på alle centrene. 
Trænerne skal huske at indsende afregninger løbende og til tiden. 
 

12. Eventuelt 
Der er blevet afholdt et succesrigt Åbent Hus arrangement hos MMCK med rigtig mange 
deltagere. 
 
Der er blevet afholdt møde omkring opbygningen af de nye t-licenser. T bliver fremover 
basislicenset og g-licenset bortfalder. Den almene viden bliver lagt ind i T-licenset. 
Fremover bliver der således: T, TT, TK, TL, AMB-licens og ADS licens 
 

 
 
 
 
 

 


