SD Motocross 07/07

Referat fra Sportsdivisionsmøde, onsdag den 12. december 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 i hele mødet. Jørgen Bitsch, Næstformand i DMU deltog under punkt
0 og Lars-Bo Rasmussen, tidl. kørerrepræsentant deltog under punkt 01.
PH startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsorden.
Dagsorden:

0)

SD MX samarbejde, eller mangel på samme
Jørgen Bitsch trak linierne op for deltagelse i mødet.
På repræsentantskabsmødet blev der givet håndslag af SD på, at samarbejdet skulle
fungere fremover. Det har ikke været tilfældet. Oplevelsen eksternt er, at SD ikke fungerer
optimalt.
Sportsdivisionen fik lave karakterer af klubberne i sommerens spørgeskemaundersøgelse.
Undersøgelsen blev fulgt af et klublederseminar med blandt andet fhv.
håndboldslandstræner Leif Mikkelsen som oplægsholder og med efterfølgende grenmøder.
Desværre med lav mødedeltagelse fra SD.
Jørgen var mødeleder for at sikre en konstruktiv debat på grenmødet i forbindelse med
klublederseminaret, og skulle også være med til at sikre at informationerne fra klubberne
blev videregivet til SD. Klubberne er af den opfattelse, at det ikke fungerer optimalt i SD.
Hvilket i øvrigt også er SDs egen holdning. Noget skal der gøres for at løse den fastholdte
situation.
Ordet blev givet frit og SD havde derefter en lang snak om bl.a.
- Mailkultur
- Procedure for officielle henvendelser til SD
- Arbejdsfordeling
- Økonomi
- HB Information
- Telefonmøde
- Aktivitetsliste
- Målsætning
Det blev besluttet, at alle officielle henvendelser skal omkring DMUs sekretariat, som videre
ekspederer dem.
Jørgen Bitsch havde lovet klubberne, at udsende et notat på baggrund af snakken, hvilket
vil blive gjort lige efter mødet.
Det blev i øvrigt besluttet, at klublederseminaret erstatter de to sommermøder.
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01.

Kørerrepræsentant
Lars-Bo Rasmussen refererede til, at der har været meget kritik af Sportsdivisionens
arbejde. Lars-Bo synes, at der mangler en kommunikationsvej mellem kørerne og SD.
Lars-Bo stiller sit mandat til rådighed som kørerrepræsentant, såfremt der ikke er andre
interesserede.
SD tilkendegav at man bakker op om Lars-Bos kandidatur.
En valgprocedure igangsættes.

1.

Referater
VM MX 3 Randers:
SD er af den opfattelse, at det var forkert, at SD ikke havde medindflydelse på, hvem
der skulle repræsentere DMU ved præmieringen af årets bedste VM motocross
arrangementer i Monte Carlo, hvor VM arrangementet i Randers i øvrigt blev kåret som
årets bedste MX3 begivenhed i 2007. En meget stor og fortjent hæder. Tillykke med til
alle implicerede.
Kørermøde ved Hold DM
Der blev afholdt kørermøde i forbindelse med Hold DM på Sønderskovbanen. På
mødet blev der talt en del om formen i DM A.
Peter Vestergaard gjorde opmærksom på, at det er SD der har
beslutningskompetencen omkring serien.
Det er en god ide med kørermøder og derfor tilstræbes det, at der også holdes
kørermøde ved mini Hold DM.
HB 7/07:
Peter Vestergaard gjorde opmærksom på, at Classickørerne har givet udtryk for, at de
er kede af formuleringen af de mange kørerlicenser, som det anføres, er flyttet til
DMCU. Tallet er ikke så højt som angivet.
SD MX 06-07:
Der er en fejl i seneste referat. SD har ikke vedtaget tilmeldingsgebyrerne for 2009,
hvilket er blevet korrigeret i referatet på nettet.
Micro Mini møde:
16 klubber var repræsenteret. Et af et de temaer var anvendelsen af transpondere eller
ej. Det blev besluttet, at aldersgrænsen i begynderklassen nedsættes til 5 år. Der er
stadig to klasser i 65 cc. En B og C klasse.
Der blev udtryk ønske om at køre på stor bane, hvis microbanen ikke er tilstrækkelig
god.
Fra 2009 vil Miniklasserne C og B, være aldersopdelt i to klasser, 8-11 år og 12-15 år,
med frit valg af hjulstørrelse. Det er det år man fylder, der er afgørende for hvilken
klasse man skal deltage i. Dermed tilnærmes vores nabolandes aldersgrænser.
Peter Vestergaard forespurgte, om det kunne være en god ide at producere en DVD
om bestå baneprøven til mini. I stedet for at skulle læse reglementet kunne kørerne så
tilegne deres viden fra DVD’en inden prøven. PV undersøger mulighederne nærmere.

2.

Økonomi
Månedsbalancen for november:
På konto 2332 – Præmier, er der brugt kr. 20.000,- mere end budgetteret. Det skyldes
at kransene har været noget dyrere i indkøb end budgetteret.
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Omkring DM A er der i øjeblikket en stor manko på udgifter kontra indtægter. Dette
skyldes at VIP forplejningen i år har været på SDs budget..Dertil er udgifterne til
programfremstilling været noget højere i 2007 pga. digitalt tryk af programmet, samt at
der er indkøbt et program til fremstilling af disse med tilhørende computer. Reelt menes
underskuddet på DMA at blive omkring kr. 10.000, når afdraget på den gamle gæld er
betalt.
Ellers ser regnskabet fornuftigt ud.
Budgetforslag udsendes snarest muligt. 2008 bliver meget stram, rent økonomisk.
3.

Landstræneren
Brian Kjær Jørgensen er blevet ansat som landstræner for en 1-årig periode. SD ser
frem til et positivt samarbejde.
BS fremsatte kritik af, at Eliten, som lovet, ikke var blevet hørt om deres ønsker til en
landstrænerprofil inden ansættelsesproceduren gik i gang. Kørerne var først blevet
lovet en individuel samtale, siden et orienteringsmøde ved træningssamlingen i
Sønderborg, da førstnævnte ikke kunne blive til noget. Ingen af delene er blevet afholdt.
Alle eliteplaner, -aktiviteter mv. for 2008 er clearet i elitesatsningen og godkendt af
Team Danmark. Herunder også det økonomiske.
Ved Hold VM er målet en top 12 placering, som minimum.
Da det er øjeblikket er uklart, hvem der er ansvarlig for kraftcenterstrukturen for 2008
tilbyder Bjarne Sjøholm, at kørerne i elitesatsningen kan deltage på hans træningsskole
i Spanien for kr. 1200,- pr. uge i uge 7 og 8.
Peter kontakter Søren Møller Ebbesen for at høre, hvorvidt Søren kunne være
interesseret i at være ansvarlig for kraftcentrene.
Der har lige afholdt bredde og elitesamlinger på Idrætshøjskole i Sønderborg med stor
succes.

4.

Dommerrapporter
LC Cup i Hadsund: Indberetning af dommer af Claus Larsen. Det er uheldigt, at der
informeres om, at kørerne tildeles en tidsstraf for manglende respekt for gult flag på
kørermødet, mens kørerne efterfølgende diskvalificeres i løbet. Det er ikke optimalt.
Dommeren får en påtale.
Haderslev Motor Sport har ansøgt om weekendstævne i 2008, men klubben har et
problem med manglende officials. Peter tager en snak med Villy Lund.

5.

Løbskalender
Løbskalenderen er så godt som færdig og er udsendt. På grund af den skæve
geografiske fordeling af DM Mini/Old Boys løbene flyttes løbet den 30. august fra
Korskro til Svebølle.

6.

Internationale Arrangementer 2008
- EMX 65 og 85 i Aalborg i Juni
- VM sidevogne/EMX Quad i Slagelse
- VM MX3/EMX125 i Randers
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- EM Open/125 junior i Svendborg
7.

Mesterskaber
Der forhandles i øjeblikket med en interesseret DM-A promotor. Fra og med 1.januar
2008 vil DMA regnskabet være trukket ud af SD og over i Eventsektionen, og er
dermed også trukket ud af SD budgettet.
Der er ønske om 5 afdelinger for pigerne/damerne, hvilket er blevet tilgodeset. Deres
kørertid bliver 15 min + 1 omgang.

8.

Reglement
Reglementet blev gennemgået og rettet.
Der udstedes fra 1/1-2008 licenskort til indslusningslicencer. SD gør opmærksom på, at
det ikke er tilladt at deltage i løb med hverken trænings- eller indslusningslicens. Heller
ikke klubmesterskaber.
FIM har vedtaget at sænke støjgrænserne med 4 db. SD vil derfor gerne opfordre
Hovedbestyrelsen til at sænke støjgrænserne med 2 db. Flere klubber er begyndt at
sænke støjgrænserne ved træninger for at mindske støjen.
Halskrave er fra 1/1-2008 obligatorisk for alle kørere.

9.

Indkomne breve og mails
Præmiering Maxxis Cup: Der har været rejst kritik imod præmiernes størrelse. SD er
uforstående overfor dette og afviser kritikken. Pokalerne er flotte.
I det kommende år arrangeres der quadtræning på tværs af klubberne i det nordjyske.
Det er meget positivt med sådan et samarbejde.
SD har fået henvendelse vedrørende Masterkids. Foreløbig er deltagelsen
nedprioriteret på grund af økonomi.
Desuden har Christian Primby sendt en skrivelse vedrørende anmeldelsesgebyrer.
Jens har svaret.
SD har fået brev fra Anders Johansen om at gøre old boys klasserne aldersbestemt, så
der køres i to klasser, - 40+ og 50+.
Sidste år blev det vedtaget, at den nuværende klassificering fastholdes til og med 2008.
Derfor ændres der ikke noget pt.

10.

Eventuelt
SD fik henvendelse vedrørende et motorløb på en ikke godkendt bane på Djursland.
Henvendelsen blev afvist. Muligvis bliver løbet gennemført i samarbejde med RMS i
2008.
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