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SD Motocross 05/06 

 
 

Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 8. august 2007 på Hejse Kro. 
 
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Klaus Hansen(KH), Peter Vestergaard(PV), 
Martin Skov Jensen(MSJ), Bjarne Sjøholm(BS), og Søren Andersen (SA), referent.  
 
Desuden deltog Jann Rünitz. 
 
PH startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsorden. 
 
Dagsorden: 
 

1) Referater 
SD MX 4-07:  
HB 5-07: PV stillede spørgsmål omkring MX park. Det er planen at der etableres en 
Microbane, 800 meters Motocrossbane og en speedwaybane og en BMX bane på toppen. 
 
Eliteudvalgsmøde 1-07 (ny landstræner) 
Et andet koncept, hvor der findes en sportschef på nedsat tid og en træner i marken. På 
denne måde bliver landstræneren lettet administrativt. Det forudsætter en accept fra Team 
Danmark, som foreløbig har givet positive signaler omkring projektet. 

 
 
2) Økonomi 
Gennemgang af halvårsregnskab. 
Udgiftskontoen for DMA udviser pt. et underskud på kr. 168.000,- Det forventes dog, at 
kontoen går i nul ved regnskabsafslutning. Det er primært programmet og bespisningen, der er 
dyrere end forventet.  
 
En post på kr. 500,00 til telefon kan ikke defineres PH undersøger dette  
 
 
Det har været nødvendigt at rykke nogle kørere for betalingen af træningslejren i Spanien i 
februar. Desværre mangler nogle få stadig at betale. Kørerne meddeles, at deres licens 
inddrages frem til at de betaler. 
 
Nordisk Møde afholdes dette år i Helsinki, og der var enighed om at sende MSJ samt Jann 
Rünitz til dette møde, men grundet de store rejseomkostninger blev det besluttet at Jann 
Rünitz deltog i dette møde. 
 

3) Landstræneren 
Emil Larsen vil gerne træne mini/micro i kraftcenter øst. Dette er meget positivt og SD ser frem 
til samarbejdet 
Den 16. August holdes der statusmøde om kraftcentertræning.  
 
Rasmus Høgh Nielsen har tilskrevet Bjarne Sjøholm om, hvorvidt han kan blive testet på Team 
Danmarks Testcenter i Odense. Desværre er det sådan, at kun støtteberettigede kørere kan 
testes og da Quad ikke er en del af elitesatsningen kan dette ikke lade sig gøre. 
 
Holdudtagelse: 
EM for hold: Kasper Jensen i MX1 og Nicolai M. Hansen MX3, Rasmus K Jørgensen eller 
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Nikolaj Larsen i MX2. Der deltages ikke i Cross of Nations i USA i år.  
 
BS ønskede en tilkendegivelse af, hvorvidt der skal satses mere på 80 cc og dermed Honest 
International schoolboys, som i 2008 køres i Hjørring. Det blev besluttet, at holde en samling i 
efteråret. 
 
Mail fra Tonny Kærgaard, MMCK, som stiller sin kompetence til rådighed. Bjarne/PH tager en 
snak med Tonny, 
 
4) Reglement 
Resultater og indsendelse af disse. Klubberne skal være bedre til at få dette gjort. Fremover vil 
der blive udstedt bøder, såfremt de ikke bliver indsendt i et brugbart format. 
Fra 1.januar 2008 er det krav, at kørerne skal køre med nakke/halskrave ved løb og træning i 
DMU-regi. Dette for at forbedre kørernes sikkerhed.             

 
5) Løbskalender 
DMU dag: Mors og Vesterbæk deltager. Ikke andre har reageret. 
Sommermøder bliver holdt den 29. August i Slagelse og den 5. September i Randers 
To SD medlemmer kan ikke deltage i sommermødet vest og Klaus Hansen finder det 
beklageligt at mødet holdes alligevel. 
 
DMA som weekendstævne sammen med DM mini kunne være mulighed. Dette skal drøftes 
med DMA foreningen 
Alternativt kunne DM mini/old boys afholdes i samme region som DMA Dette før at forøge 
tilskuerpotentialet til DMA. 
 
Der bliver to løbsfrie weekender på løbskalenderen i 2008 efter klubbernes ønske. 
 
6)  Dommerrapporter 
Det kan desværre konstateres, at der ikke var nogen stævneleder ved Weekendstævnet i 
Haderslev. Dette må ikke gentage sig. 

 
Kører der blev sendt hjem fra Dall Banen for mangel på respekt for gult flag. Fint at dommerne 
sanktionere dette. 
 
7) Mesterskaber 
Der blev kørt DM Enduro i forbindelse med Grand National og hvor der ikke var indsendt 
tillægsregler. Der skal udarbejdes separate tillægsregler til enduroløbene. Peter tager dette op 
med DEK. 
 
Udtagne kørere til Randers: 

 

 
 

VM MX 3 EM MX 2
Nikolai M Hansen Mathias Keller
Hasse Lorenzen Kasper Munk
Kasper Jensen Rasmus Jørgensen
Kenneth Hvam Kasper Lyngaard
Tonni Andersen Stefan Kjer Olsen
Kim Nielsen Christian Juul
Bo Vang Jensen Jon Jørgensen
Simon Wulf Sørensen Daniel Wozniak
Jesper Kjær Jørgensen Martin B. Hansen
Morten Justesen Nikolai Larsen
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8) Præmieoverrækkelser  
 

DM-B Maxi 30.09 Solbjerg Peter Vestergaard
DM Mini + OB 15.09 Korskro Dommeren på dagen
DM Micro 08.09 Amager Klaus Hansen
DM Sidevogne 06.10 Børkop Peter Hansen
DM Super Moto 06.10 Nakskov Martin S Jensen
DM Quad 08.09 Uhre Jens Paulsen
DM Enduro 07.10 Søgård Peter Hansen
DM Trial 16.09 AMK Peter Vestergaard
Klubhold Maxi 14.10 Sønderskov Jens Steffensen
Klubhold Mini 07.10 Dall Jens Steffensen
JM FM Maxi 09.09 Hanherred Peter Vestergaard
JM FM Mini OB 08.09 Ørnedal Peter Vestergaard
JM FM Micro 29.09 Uhre Klaus Hansen
SM Maxi 09.09 Kejserdalen Jørgen Bitsch
SM Mini OB 08.09 Svebølle Martin S Jensen
SM Micro 29.09 Høng Martin S Jensen

 
 
Kranse, blomster og mesterskabsmedaljerne bliver bragt til banen af personen, der 
overrækker dem. 
 
AMCK har forespurgt om hvorvidt, hvor den sidste DM micro afdeling kan køres på afkortet 
Maxibane i stedet for Microbanen. JR tager ud og kigger på forholdene og derefter tages der 
endelig stilling til problematikken 
 
9) Div. breve og mails 
Der er givet tillladelse til et PR arrangement for Quad, hvor HEMS er arrangør. 
 
Nordisk møde i Helsingfors. SD ønsker at sende Jann Rünitz til Helsinki.   
 
Modtaget brev om hunde på Skovbybanen. Det er beklageligt og i henhold til reglementet må 
der ikke være hunde på banen. Sørgeligt at en hund døde af tørst i en bil på 
parkeringspladsen.  
Dette har Peter svaret på henvendelsen. 
 
Der har været møde med en far om utilstedelig opførsel på en bane. 
Der blev indgået en aftale med faderen om at dette ikke gentages. 
 
Forespørgsel fra VMCC om AMB uddannelser. Klubben skal tage fat i Kristian Lang. 
 
10) Eventuelt 
European Motor Sport Acadamy etableres af UEM i Sevlievo og Belpuig. En form for 
efterskole for unge talenter. Foreløbig på tegnebrættet. Nyt efter kongressen. 
 
Træning hver onsdag for Supermoto i Tørring i sommerperioden. 
 
Med baggrund i ulykken i Grenå diskuterede SD, at det kunne være en god ide med en 
skadesstatistik. 
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Parmo Nielsen og Martin Skov Jensen er holdledere til EM for sidevogne i Slagelse. DMU 
deltager med to hold. 
 
DMCU afholder stort ligaløb i samme weekend som VM I Randers. Dette finder SD meget 
uheldigt. 
 
Tom L. Petersen ønsker B licens og tilladelse køre i klasse 5. Dette er ikke tilladt. 
 
Næste møde holdes 27. september 2007.  


