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SD Motocross 05-08 

 
Referat fra møde i SD Motocross, onsdag den 13. august 2008, klokken 18.00 på Hejse Kro 

 
Til Stede: Peter Hansen, Jens Steffensen, Anders Johansen, Martin Skov Jensen, Klaus Hansen, 
Brian K. Jørgensen, Lars-Bo Rasmussen og Søren Andersen(referent).  
 
Fraværende: Ingen 
 

Samarbejdet i SD. 
SD havde en diskussion omkring formen på den interne kommunikation i SD. Med 
udgangspunkt i en enkelt sag, hvor tonen var noget uhensigtsmæssig, var der enighed om 
at kommunikationsformen skal være konstruktiv i både skrift og tale. Det er med at til 
fremme samarbejdet i SD. 
 
Repræsentantskabsmøde 2009: 
Peter og Martin genopstiller. Jens har ikke truffet beslutning om en eventuel genopstilling. 
 
PH opnåede ikke at blive udpeget til CMS i FIM. I stedet blev en amerikaner og tysker 
indstillet. 
 

1. Referater 
MX 04/08:  
Der havde indsneget sig en fejl i beskrivelsen af ADS uddannelsen i dette referat. Det har 
desværre ikke været muligt at få korrektionen med i dette referat, hvorfor den vil blive 
udsendt til klubberne og bragt i det kommende referat. 
 
Brian Kjær Jørgensen og Jørgen Bitsch har holdt et positivt møde med Allan Scheel 
Hansen og hans far. Mødet er mundet ud i, at Allan er med i elitetruppen igen. 
 
Præcisering af beslutningen fra seneste møde: 
Deltagelse af 85 cc i 125 klassen: De 5 bedste 85 cc kørere i DM stillingen kan søge om at 
træne med maxikørerne. B65 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. 
Præciseringen: Dette er gældende for anden halvdel af kalenderåret, og træder ikraft 
fra 1. januar 2009. 
 
HB 05/08: 
Taget til efterretning. 
 
SD RR 04-08 og SP 03-08: 
Taget til efterretning. 
 
 

2. Økonomi. 
Der bliver solgt rigtig mange transpondere, hvilket er med til at forbedre regnskabet. 
 
Uddannelsesudvalget har givet tilsagn om at betale halvdelen af udgifterne til den nye 
introfolder.  
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Alt i alt ser halvårsregnskabet positivt ud. Ser ud til at blive et plus i forhold til budgettet, når 
året er omme.  
 
PH efterlyste priser på præmier. Jens følger op med præmieansvarlig Peter Vestergaard. 
Sidste år var der en betragtelig udgift på denne konto. I år bliver det dommeren til løbet, der 
overrækker medajlerne, hvilket mindsker udgifterne væsentligt. 
 

3. Fokusområder 
Mini/Micro: Generelt set, så stiger antallet af licenser i cross, men desværre er det primært 
hos maxikørerne. Derfor er det vigtigt, at der satses på at få rekrutteret yngre kørere. 
SD ser meget positivt på at nogle interesse grupper i samarbejde med klubber i øst & vest 
selv laver information- samt begynderdage for at hverve nye MX-kørere til DMU. 
 
Sommermøderne afholdes ikke længere som øst / vest.  
I stedet afholdes der et fælles separat MX møde i forbindelse med klubledermødet i 
Horsens den 7. – 8. november. SD tog en snak om punkter til dagordenen og nævnte 
blandt andet forevisning af AMB udstyr, måske suppleret med besøg fra AMB?, og et 
oplæg vedrørende den nye officiallicensuddannelse fra Poul Hjorth. 
 

4. Reglement 
 
SD præciserer, at der skal bruges nakkekraver til alle danske løb. 
Dette gælder også udenlandske kørere. 

          
Det blev vedtaget, at der køres i følgende old boys klasser i 2009: 
 
OB 33 - der kan deltages i det år man fylder 33, til og med man fylder 39.  
OB 40 - der kan deltages i det år man fylder 40, til og med man fylder 49. 
OB 50 - der kan deltages i det år man fylder 50 og opefter. 
Det er fælles for alle klasser, at det er alderen der bestemmer hvilke klasse man deltager i - 
uanset om man har A-B eller C-licens. 
Hvis en kører ønsker at deltage i Old boys, bliver der udstedt en Old boys licens. Dette 
betyder, at man kun kan deltage i Old boys løb. 
Der kan ikke erhverves en anden type kørelicens når man har indløst en Old boys licens 
det samme år. 
Der køres Mesterskabsløb i alle 3 OB klasser. 
 
Det blev vedtaget, at der fra 1.1.2009 køres i følgende klasser i mini/micro: 
 
- 50 cc begynder: 3-5 år 
- 50 cc B og C: 4-8 år 
- Micro 80 B og C: 5-10 år 
- Mini 65 B (kun en klasse): 8-11 år 
- Mini 85 B (kun en klasse): 8-11 år 
- Mini 85 B og C: 12-15 år 
 
Køreren kan deltage i klassen fra det kalenderår minimumsalderen opnås og til og med det 
kalenderår maksimumalderen opnås, ligesom i de øvrige klasser. 
 
Desværre har vi oplevet, at en del kørere udebliver fra publikumsløb uden afbud. Fra og 
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med 1. januar 2009 indføres der en bøde til hver kører på kr. 750,- ved udeblivelse uden 
afbud. Nærmere konditioner omkring dette aftales på førstkommende møde. 
 

5. Løbskalender 
Ønskeseddel vedrørende løbskalender for 2009 udsendes snarest muligt.  
 

6. Landstræner 
Holdudsendelser: 
EM for hold 
MX 1: Kasper Jensen 
MX 2:Nikolaj Larsen 
Open: Nikolai M. Hansen 

 
VM for hold 
MX 1: Kasper Jensen 
MX 2:Nikolaj Larsen 
Open: Rasmus Krogh Jørgensen  

 
            Holdleder: Brian Kjær Jørgensen 
            Delegeret: Peter Hansen 
 

EM for sidevogne hold 
Morten Madsen / Jacob Jørgensen 

            Allan Møller / Anders Zinkernagle 
            Kim Hansen / Uffe Hansen 
 
            Holdleder: Jesper Rasmussen 
   

SD yder økonomisk støtte til EM og VM for hold, ligesom der ydes tilskud til ISDE i      
Grækenland 
 

7. Kørerrepræsentanten 
LBR efterlyste en skadesstatistik, da det er blevet observeret, at nogle kørere gentagne 
gange er blevet skadet i løbet af kort tid. LBR udtrykte skepsis omkring, at kørerne 
begynder at køre igen inden de er optimalt restitueret og dermed udsætter sig for en 
forøget skadesrisiko, som dermed kommer til udtryk i skadesstatistikkerne. Kørerne starter 
med andre ord for tidligt.  
Lige umiddelbart findes der ingen statistik på den enkelte kører, men alment reglement 
giver hjemmel til at fratage en kører hans licens, såfremt det skønnes nødvendigt.  
 

8. Mesterskaber 
Mini/Micro 
Der har været kritik af, at Karsten Sølvsteen er udpeget til mini/microudvalget. KH har 
svaret og ikke hørt yderligere omkring dette. 
 
Quad 2009 
MSJ havde udarbejdet et oplæg til klasser i 2009. SD bedes gemmelæse forslaget og på 
det kommende reglementsmøde tages endelig beslutning for næste år. 
Efter at der er kommet et nyt OB regelsæt har MSJ fået godkendt en OB klasse i Quad MX.  
OBQ 33+ kommer til at køre sammen med kl.6C som pokal. 
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PH havde været til DM Quad på Vesterlund. En meget positiv oplevelse. 
 
DM A, Solbjerg 
Problemer med gult flag igen. Desværre kunne det konstateres, at kørerne ikke ved, hvad 
de gule flag indebærer. Det er meget tankevækkende. 
 
Der bliver afholdt et kørermøde lørdag den 30. august kl. 20.30 i klubhuset hos MCS. 
Emnet: Hvorfor er der ikke flere kørere som deltager i DM-A, og samtidig efterlyser SD nye 
ideer til fremtidens DM-A. 
 
DM Sidevogne 
Mange svenskere deltager. Der er desværre et frafald blandt de danske kørere. Ikke 
optimalt, set i lyset af, at vi gerne vil løfte sidevognssporten, blandt andet på grund af VM 
arrangementerne på Slotsbjergby. 
 
SuperMoto NM 
Der deltager ikke mange danskere i år. Er fravalgt på grund af økonomi. Det er for dyrt at 
køre til Finland. 
 
SuperMoto Hold VM 
Der deltager desværre ikke et danske hold i år, da løbet køres i Bulgarien. Transport 
omkostningerne bliver for store for kørerne ved at deltage i dette løb. 
 

9. Internationale mesterskabsløb i Danmark 
VM for Sidevogne/EM for Quad er netop overstået. Et flot arrangement med 3100 
betalende tilskuere. Stor ros til MSM for deres kæmpe arbejde og imponerende 
arrangement. Regnskabsmæssigt forventes arrangementet at give overskud, dog ikke i den 
budgetterede størrelsesorden, da tilskuerindtægterne ikke er så høje som forventet. 
I den nærmeste fremtid kører der VM MX3/ EMX-2 i Randers og EMX-Open/EMX-2 Junior i 
Svendborg. Det bliver spændende at følge.  
Begge steder lader der til at være styr på planlægningen. 
  

10. Kraftcentre 
Det er blevet besluttet, at ansvaret for kraftcentrene lægges over i elitesatsningen, så den 
ansvarlige for aktiviteterne fremover bliver Landstræneren. En af årsagerne til dette er, at 
træningsniveauet skal hæves, sådan, at den ”røde tråd” i hele talentarbejdet skal styrkes.  
 

11. Div. breve og mails 
Nordisk møde holdes den 11.-12.oktober i Oslo; Jann Rünitz, Anders Johansen og Peter 
Hansen deltager. 
 
KH har fulgt op på sagen vedrørende en forældres opførsel på banen i Børkop. Personen 
har været indkaldt til en samtale i klubben og problemet skulle være løst. 
 
Ved afholdelse af Gåse Cupen i VMCK blev løbet stoppet af stævnelederen. SD pointerer, 
at det kun er dommeren eller den medicinske ansvarlige, der kan stoppe et motorløb. 
 
Det er desværre blevet meddelt, at Team Bigfoot stopper. 
 
NMK har søgt om at køre et C-maxi pokalløb ved DM for Klubhold. Dette har JS givet 
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tilladelse til. 
 

12. Eventuelt 
Næste møde holdes den 2/10-2008. 


