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SK MX 04-10 

 
Referat fra Sportskommission Motocross mandag den 27. sept. 2010 på Sabro Kro 
 
Til stede: Anders Johansen, Asger Pedersen og Poul Hjorth(referent) 
Fraværende: Ingen 
 
1. Nordisk møde 
På det kommende nordiske møde deltager fire personer fra motocross. Det drejer sig om Anders 
Johansen, som deltager som formand for sportskommissionen, Jens Steffensen som repræsentant 
for solo, Niels Frode Sølvsten for quad og Jesper Rasmussen for sidevogn. 
 
Generelt vil vi gerne arbejde for, at Nordisk Mesterskab kan gennemføres som et fælles 
arrangement med solo, sidevogne og Quad. Et sådant arrangement kan med fordel lægges i 
forårsmånederne. 
 
2. Dommerjob for 2011 
Prisen for deltagelse i dommerseminar fastsættes til 250 kr. pr. deltager. 
 
Deltagerne i dommerseminaret vil blive foretrukket som dommere ved stævnerne i 2011. Det er 
hensigten, at deltagerne vil få udleveret et MX-reglement i papirudgave.  
 
Generelt er det et ønske, at alle skal kunne købe et reglement i papirudgave. 
 
3. Dommerjobs i 2011 
Kim Hilkjær og Poul Hjorth foretager fordelingen af dommerjobs for 2011, når løbskalenderen 
ligger fast. Ved samme lejlighed udpeges juryformænd til hele DM-A serien. 
 
4. Diverse klager og dispensationer 
Vi vil gerne have udarbejdet en drejebog for de interessepersoner, der er involveret i processen 
omkring klager og dispensationer. Vi opfordrer til, at en sådan udarbejdes af kontoret. 
 
I dommerrapporten for DM-A finalen og gennem mange henvendelser er sportskommissionen 
blevet gjort opmærksom på, at der efter sidste heat var tale om ”slagsmål” mellem nogle af 
medaljetagerne, forældre og hjælpere.  
 
Sportskommissionen tager stærkt afstand fra det skete og beklager dybt overfor den arrangerende 
klub, publikum ved stævnet og alle andre med interesse for motocross, at noget sådant 
overhovedet kan finde sted ved et af vore sportsarrangementer. Sportskommissionen vil derfor 
tage de nødvendige midler i anvendelse for at noget tilsvarende ikke sker fremover, herunder 
idømmelse af de nødvendige straffe til de implicerede. 
 
Sportskommissionen vil forlange, at de primære parter i episoden, herunder også andre direkte 
eller indirekte implicerede personer afgiver skriftlig forklaring om hændelsesforløbet. 
Kommissionen vil herefter bedømme sagen. 
 
Sportskommissionen gør tydelig opmærksom på, at det under ingen omstændigheder tilkommer 
andre end løbsledelsen at tildele ”straffe” for eventuelle forseelser under en løbsafvikling. 
Sportskommissionen vil derfor tage alle nødvendige midler i brug for at bekæmpe en sådan 
tendens, herunder også gennemførelse af de hårdest mulige straffe for sådanne forseelser. 
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Sportskommissionen finder helt generelt, at det er en skærpende omstændighed, at der i det 
aktuelle tilfælde er tale om nogle af topkørerne, og at der er tale om et publikumsstævne.  
 
5. Budget og regnskab 
Sportskommissionen har i forbindelse med holdudsendelse bevilget henholdsvis 7.500 kr. til 
sidevogne, 6.000 kr. til Quad og 6.000 kr. til solo. 
 
Regnskabet for den forløbne periode ser fornuftig ud, idet det afviger positivt i forhold til budgettet.  
 
6. Licenser 
Sportskommissionen drøftede muligheden for, at der kan erhverves licenser til flere klasser på 
samme tid, f.eks. et oldboys licens til deltagelse i oldboysløb og et A- licens til deltagelse i DM-A 
løb. Kommissionen involverer sportsudvalgene i overvejelserne.  
 
7. Classic 
Sportskommissionen har evalueret afviklingen af classic-løbene for 2010 og finder, at det er 
nødvendigt at stramme op, så det for alle andre gældende regelsæt også overholdes i forbindelse 
med afvikling af classic-løb. Fremover skal der derfor i videst muligt omfang skal ske en ligestilling 
af classic-løbene med andre løb. Dette gælder typisk for løbsafgifter, men dog ikke for licenspriser. 
 
8. Reglement  
Sportskommissionen drøftede en række af de forslag, der er indkommet vedrørende 
reglementsændringer. Forslagene bliver fremlagt på det kommende klublederseminar, hvorefter 
jura- og reglementsudvalget indarbejder ændringerne i det endelige reglement. 
 
9. Løbskalender 
Sportsudvalgene laver en plan over de enkelte løbsserier, hvorefter der sker en samlet 
koordination. 
Udkast til løbskalender fremlægges på klublederseminaret. 
 
10. Lydmåling  
Det er et ønske, at der kommer lydmåling til mindst alle mesterskabsløb. Vi ønsker også, at vi 
fjerner os fra stikprøvekontrol og overgår til at udtage eksempelvis hele maskinklasser til kontrol. 
 
11. DM-A 
SK inviterer de arrangerende klubber til et møde den 7. oktober, hvor den fremtidige afviklingsform 
bliver drøftet og besluttet. 
 
12. Næste møde 
Næste møde med deltagelse af udvalgene afholdes den 27. oktober 2010. Jann Rünitz og Kim 
Hilkjær inviteres med. 

 
 
 
  


