
 

 1

      
              SD Motocross 06-08 

 
Referat fra møde i SD Motocross, torsdag den 9. oktober 2008, klokken 13.00 på Hejse Kro 

 
Til Stede: Peter Hansen, Jens Steffensen, Anders Johansen, Klaus Hansen, Lars-Bo Rasmussen 
& Martin Skov Jensen (referent).  
 
Gæster: Jann Rünitz & Mogens Voigt. 
 
Fraværende: Brian Kjær Jørgensen og Søren Andersen med afbud. 
 

Samarbejdet i SD 
MSJ: Synes det kører godt. Ikke det store at melde. 
KH: Synes at klubberne generelt er blevet bedre til at afvikle deres løb. 
AH: Der er for mange som stiller spørgsmål om alm. MX regler. 
LBR: Har fået mange henvendelser på dagen, med positive spørgsmål og opgaver - når 
han er ude på løbsdage. 
JR: Vi skal passe på at vi ikke dømmer situationer ud fra billeder - og ikke har hele det 
samlede overblik. Der er rod i mini kontra maxi oprykning. 
JS: Synes det kører godt og har ikke det store. Jens har valgt, at han ikke stiller op til en ny 
periode som SD medlem. 
PH: Vi skal være bedre til at holde fokus på dagens emner, når SD er samlet. 
 

1. Referater 
HB 05/08: 
Taget til efterretning. Jens spurgte til, hvad der blev henvist til vedr. transponder 
regnskabet. PH svarede, at det var en fejl, at det stod under MX. Det skulle have stået 
under RR. 

 
MX 04/08:  
Licens reglerne fra DS gruppen for MX bliver præciseres her. Fejl i ref. 04-08. 
 G Licens forsætter i frem tiden med en special uddannelse under. (eksempelvis 
ryttergårdschef). 
 T  Licens forsætter som hidtil, hvor der er kurser man kan tage som speciale som 
træningsleder, tidtager etc. 
 DS. Licens’et bliver efter samme opbygning som i 2008 
 
SD RR 04-08: 
Taget til efterretning. 

 
SD SPW 04-08: 
Taget til efterretning 
 
SD BMX 04-08: 
Taget til efterretning 
 
 

2. Økonomi. 
3 Kvartals regnskabet ser fint ud. Indtægter og udgifter passer overens. 
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Budget for 2009 er lavet - og for at få et regnskab som passer overens med de forhøjede 
udgifter til den alm. drift, så er man nødt til at hæve løbsafgiften for klubberne - samt for 
bane syn. 
Licens: Vi har overhalet antallet af licenser fra 2007 med 28 stk. pr. d.d. 

 
 

Fokusområder 
Klublederseminar afholdes i Horsens d. 7-8/10. Her deltager hele SD gruppen + udvalg. 
Det grenspecifikke møde for MX er lørdag kl.13.00 til ca.16.30 (Sommermøde).   
 

 
3. Reglement 

MX reglerne for 2009 blev gennemgået. Der er rettet meget for at formuleringerne bliver 
mere forståelige. 
Alle de store væsentlige ændringer i reglementet vil blive fremlagt på Klublederseminaret i 
Horsens d. 7-8/11-08. 
DMCU samarbejdet i 2009 ophører på løbs siden. Klubmesterskab- og træningsaftalen 
forsætter som tidligere. 

 
 
4. Løbskalender 

Midtsjællands Sports Motorklub (MSM) har indsendt brev. ang. 40 pladser ved 
startbommen til DM løb. SD tager brevet til efterretning, men holder fast i beslutningen om 
40 bom pladser ved DM løb i 2009. 
Pige klassen: Har et ønske om at deltage ved DM Mini/OB. SD mener ikke, at det vil være 
en god ide. Pigerne kan også deltage i den alm. Mini MX Klasse. 
 

5. Landstræner 
Intet her under. 
 

6. Kørerrepræsentanten  
Der kom en forespørgsel på at få træningslicens for Mini/micro. Dette kan laves. 
 

7. Mesterskaber 
DMA 2009: Klasser og heat længder. MX1 Open og MX2 samt DM B Mini 12-15 samt et 
SuperHeat for A klassen. Alle kører 2x20min+2 & SuperHeat 1x15min+2. 
Deltagerne i klasserne sættes til 40 + 2 reserve. 
B kørere i 144/250, som har fået DM point i indeværende år, kan deltage til DMA. 
DMA Køres over 5 afd. i 2009. 
Pointskala: Der har været snakket om en ny pointskala til DM A løbene. SD har besluttet at 
pointskalaen er uændret. 
 
Mini/Micro. 
Referat fra sidste Micro/Mini møde d.16. juni blev gennemgået. 
Der var ønske om en træningslejr i Øst & Vest for Micro og Mini-klasserne. Der vil arbejdes 
på at finde klubber til dette. 
Der arbejdes på at afholde det årsmøde for Micro & Mini, som var en succes i 2007. 
Der afholdes kørermøde til DM for hold ved stævnet hos VMC. Jens Steffensen og Lars Bo 
deltager. 
 
Quad 2009. 
Der afholdes årsmøde til DM Finalen i Herning, her deltager Lars Bo og Martin. 
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SuperMoto. 
Der har været en god tilgang af nye kørere i solo klasserne - og de afholdte løb er blevet 
afviklet godt med mange deltagere pr. gang - og med god økonomi til klubberne. 
Der indføres et SuperPool heat for solo i de 3 klasser hvor dagens top 8 kan deltage. 
 
Sidevogne. 
Det har været et godt år med tilgang at nye sidevogns kørere i klasserne. 
DM sidevogn får følgeskab af Quad igen i 2009 - med en C maxi solo. 
 
Mini/OB. 
Reglerne er tilpasset og de nye OB regler er godkendt for 2009. 
DM Mini i 2009, her kan 65cc & 85cc 8 -11, som bliver samlet i top 3 i DM - og vinder i 
landdelsmesterskab - rykke op i B Mini B85cc 12-15, når alderen passer.  
 

8. Internationale Mesterskabsløb i Danmark 
VM: I 2009 bliver der i Danmark kørt MX3 I Randers og Sidevogn i Slagelse.  
EM: Der er endnu ikke vedtaget løb i DK for 2009. 
 

 
9. Div. Breve og mails 

1) Fremover vil SD ikke distribuere nyheder m.m. til www.SuperMotard.dk  
2) 144cc disp. om nedrykning til C igen. Dette er afvist af SD. 
3) Ny cross bane er DMU godkendt, ved ungdomsskole i Skive 
4) Lene Gram har fået skriftligt svar om valg af rigtig cykel 
5) Formand for Mors, Peter Vestergaard, har indsendt ansøgning om at en oprykning bliver 
stoppet, SD giver ikke disp. for dette. 
6) Behandling af klage sag fra Nakskov MX klub om et træningsskænderi. SD tager en 
snak med de indplacerede parter i sagen, før der tages stilling til sagen 
7) Fratagelsen af SM point v/Andreas Falden. Her vil SD undersøge sagen nærmere før 
der tages stilling til sagen 
 
 

10. Eventuelt 
DM Klubhold Micro køres på afkortet Maxi bane. 
CMS seminar for FIM Licens. 2 skal fornys og KH & MSJ ønsker også at tage dette Licens. 
 
Næste SD Møde er den 19. nov. på Hejse Kro kl. 18.00. 
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Klubleder seminaret i Horsens d. 7-8 / 10 - 2008. 

 
Grenspecifik klub møde for MX. 

Lokalet for møder bliver anvist på møde dagen i Horsens. 
 
 
 
 
 

Dagsorden til mødet: 
  

Peter Hansen byder MX klubberne velkommen. 
 
  
 a) Løbsansøgninger / løbsfordeling 
  
 b) Løbskalender 2009 
 
 c) Trial indlæg v. Hans Jørn Beck 
 
 d) Reglement 2009 
 
 e) Økonomi. 1) Løbs afgift for kørerne 
   2) Løbs afgift for klubberne 
 
 f) Rep. Møde 2009 herunder valg af medlemmer. 

 
 g) Uddannelse / seminarer 
 
 h) Eventuelt 
 
 
 
 
 


