SD Motocross 04-09
Referat fra møde i SD Motocross, torsdag den 25. Juni 2009 på Hotel Nyborg Strand
Til Stede: Peter Hansen(PH), Anders Johansen(AJ), Kim Hilkjær(KH), Lars-Bo Rasmussen(LBR),
Martin Skov Jensen, Brian Kjær Jørgensen og Søren Andersen(referent)
Fraværende: Klaus Hansen(afbud)
Endvidere deltog Jann Rünitz i hele møde.
Peter Hansen bød alle velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsorden.
1. Bordet rundt
PH startede med at følge op på aktivitetslisten.
- Der er ønske om at licenskortene indeholder kørerens data og opdateres elektronisk. PH
arbejder videre på sagen.
- Der var spørgsmål vedrørende præmieringen i DMA. Denne sker på Eventkassens regnskab.
- Tilretning af undervisningsmaterialer til officialsuddannelserne påbegyndes snarest.
- 2 ud af 3 af de nye underudvalg for MX sportskommission er på plads. Der er desuden fundet
folk, der vil sidde i de nye arbejdsgrupper med Trial, Supermotard, Quad og Sidevogne.
- Teknisk kontrol i den nærmeste fremtid, vil der være fokus på Sikkerhedsudstyr og
radiokommunikationsudstyr. Det er ikke tilladt at køre med kommunikationsudstyr, ligesom det
er et krav at kørerne altid kører med rygbeskyttere. Og det øvrigt krævede udstyr, I modsat fald
er det ensbetydende med udelukkelse, jævnfør DMUs reglement.
- Endnu en gang har de nordiske køreres deltagelse i DK skabt misforståelser. Det er sådan,
at ved løbsdeltagelse i Danmark skal de nordiske kørere følge de danske regler, - med
undtagelse af kravet om halskraver.
- Andre kommentarer:
Lars-Bo Rasmussen: LBR har modtaget nogle henvendelser vedrørende baneprøven i micro.
Det er vigtigt at vi forvisses om, at kørerne er bekendt med de grundlæggende regler.
Martin Skov Jensen: Intet at kommentere.
Jann Rünitz: Intet at kommentere.
Anders Johansen: Der har været problemer til et par løb, men Anders tager en snak med de
målere og får problemet løst.
Kim Hilkjær: Intet at kommentere.

2. Referater
Henrik Funder Kristensen, Karl Johnsen og Palle Lind har på DMUs vegne været til møde med
Esbjerg kommune om det kommende motorsportscenter. Meget spændende.
SD MX 03-09: Godkendt uden kommentarer
BMX 03-09: Taget til efterretning.
Speedway 03-09: Taget til efterretning.
HB 05-09: HB har planer om at lade tekniske kontrol udføre støjmålingerne. Problemer med at
udsende transpondere. Derfor overgår denne opgave til kontoret den 1. oktober 2009.
SDs Tidtagningsanlæg vil fremover blive placeret hos AJ.
LBR spurgte til garantien på transponderne, idet han har hørt at AMB for 20 euro giver en
evighedsgaranti på batteriet. DMCU sælger tilsyneladende transponderne billigere end DMU.
PH undersøger sagen.
Statistisk materiale på støjmåling skal afleveres senest den 11. August 2009
3. Økonomi
SD har bevilliget kr. 5000.- til både Kasper Jensen og Nicolai M. Hansen til dækning af
rejseudgifter til Chile.
Regnskab for maj måned: Intet at referere.
4. Fokusområder:
- I aften(den 25.juni) holdes er der møde med de personer, der har tilkendegivet en interesse
for at være med i et udvalg i den nye struktur. Formålet med mødet er at få hilst på hinanden
og opnå en forståelse af hvad, der skal arbejdes med og i hvilken sammenhæng.
- Der skal etableres regionale tekniske kontrol kurser. Martin Skov Jensen udarbejder et
udkast til undervisningsmateriale.Tages op på kommende møde.
- Banesyn 2009-2010:
Peter udsender skrivelse med varsel om lukning af banerne fra den 1. Juli, såfremt banesynet
ikke er blevet bragt i orden.
- EM i Holstebro: Stor skuffelse, rent kørerantalsmæssigt, men meget stor ros til HMCC for et
meget fint gennemført arrangement, hvor alt klappede til punkt og prikke. Flot.
- Ansøgt om et EM triplearrangement i 2010, EMX-65, EMX-85 og EMX125 junior arrangement
i 2010.(Er tildelt DMU med Svendborg som arrangør)
I den kommende tid køres der VM i Slotsbjergby, DMA i Svendborg og EM i Svendborg.
Holdudtagelserne vil blive foretaget af Landstræneren og Sportsdivisionen.
- DMB: Opfordring fra Asger Petersen, om at DMB kun er åbent for danske kørere. SD ønsker
ikke at ændre i seriens konditioner efter at løbsserien er påbegyndt. Serien er desuden med på
UEMS kalender over Open events. En eventuel ændring tages op ved den kommende

reglementsgennemgang for 2010.
- Supermoto: Fra C til B er det svært at rykke op pga. det lave deltagerantal. Der foreslås et
andet pointsystem for 2010. Jann Rünitz bemærkede, at kørerne altid har mulighed kan søge
om at komme op i B.
- Der er kommet flere henvendelser vedrørende hjælp til minikørere i startområdet. Af
sikkerheds hensyn skal der ikke være forældre/hjælpere på startpladsen, - bortset fra
arrangørklubbens officials, der kan tilrette cyklerne hvis det er nødvendigt. Startmasteren bør
ikke løfte det grønne flag før han sikker på at kørerne står rigtigt.
- Det er blevet besluttet, og reglementsført, at der udskrives bøder på kr. 750,- til kørere ved
udeblivelse fra publikumsløb uden afbud, - eksempelvis DMA. Afbuddet skal ske til den
arrangerende klub forinden og allersenest ved personlig henvendelse inden teknisk kontrol er
afsluttet på løbsdagen. Bøderne tilfalder event ved DMA- og SDs kasse ved alm.
publikumsløb.

5. Løbskalender/Dommerrapporter
- Et pokalløb mangler på løbskalenderen. AJ undersøger dette.
- Vedrørende DM for klubhold, så holder AJ og PH møde med arrangøren for at sikre at
planlægningen, herunder udpegningen af de ledende officials etc, af løbet sker planmæssigt.
- NM Sidevogne holdes sammen med DM sidevogne den 22.august hos MSM. NM Quad
afholdes ikke i 2009 da man ikke kan finde en fælles dato for de Nordiske lande, så der køres
ikke noget.
- NM Sidevogne holdes sammen med DM sidevogne den 22.august. NM Quad Aflyses
- Herning Veteran Games: Ingen løbsaftale med DMCU. Derfor må DMCU kørere ikke deltage.
- Grand Junior er et meget stort arrangement med over 400 kørere, men desværre Ikke
tilstrækkeligt med officials, hjælpere. Arrangementet var langt fra godt nok organisatorisk.
- Der er en stigende tendens til at dommere bliver truede. Dette tages op på
dommerseminaret.
6. Landstræneren
- EM Bronze til Allan Scheel Hansen i EMX Open klassen. Et stort tillykke til Allan, som på det
mentale plan har gjort meget store fremskridt.
- Der er kommet indbydelse til Coupe l’Avenir. Brian overvejer at deltage i dette arrangement.

- Brug af blåt flag: Det er positivt med de mange deltagere, men BKJ mener det er nødvendig
med flere blå flag og at de bliver brugt i højere grad, for der er ekstrem stor styrkeforskel på
kørerne.
Det er SDs holdning, at kørerne skal være bedre til at respektere samtlige flag og modkørere,
før dette sker, vil det ikke have effekt med flere flag.
- Nikolaj Larsen og Rasmus Krogh har ikke mulighed for at nå noget, resultatmæssigt i DM.
Måske kunne de være mulige deltagere til EM, kombineret med en tredje kører? SD mener at
deltagelse i EM for hold skal prioriteres højt.
- DMU deltager i VM for hold i Italien.
- Der bliver ingen DMU deltagelse ved VM Junior på New Zealand.

7. Mesterskaber
Ansøgning fra Frode Sølvsteen om detagelse af DMCU kørere i DM. Det er ikke muligt, at køre
sammen i år, for der er ingen løbsaftale mellem DMCU og DMU.
Der er et ønske om at ændre i OB klasserne, men inden denne sæson blev det besluttet, at
der skal køres efter de aktuelle regler i minimum 3 år. Derfor ændres der ikke noget nu. Det
samme gør sig gældende i mini, hvor der er modtaget en skrivelse om klasseændringer fra
Niels Bommer. Der køres minimum to år mere med de samme regler.
8. Diverse breve og mails
- Skrivelse fra Lasse Lindhardt om at NMK Ikke fulgte tillægsreglerne i forbindelse med Grand
Junior. Der var sket ændringer i forhold til de forkortede tillægsregler, men ikke forhold til de
godkendte tillægsregler/løbsgodkendelse. Løbet blev afviklet i overensstemmelse med disse,
så derfor foretager sig ikke yderligere i sagen.
Der blev givet dispensation til Mathias Juhl Nielsen.

9. Eventuelt
- Ikke de samme billetpriser ved de DMA arrangementer. Dette tages op med Christian Primby.
- Birger Kyhl er blevet ansat som talent- og elitechef. SD ser frem til samarbejdet.
- Næste møde holdes torsdag den 20. August 2009.

