SK MX 05/10
Referat fra SK Motocross møde, onsdag den 27. oktober 2010 på Middelfart Hotel:
Til Stede: Anders Johansen(AJ), Poul Hjorth(PH), Asger Pedersen(AP), Lars-Bo Rasmussen(LBR),
Jesper Rasmussen(JR), Niels-Frode Sølvsteen(NFS), Jens Steffensen(JS) og Søren Andersen,
referent(SA).
Afbud fra Kim Hilkjær, Jann Rünitz. Peter Jacobsen repræsenterede Rene Nyberg.
1) Godkendelse af referater
SK 04-10:
SK har udbedt sig forklaringer på hændelsesforløbet i forbindelse med en episode i ryttergården, i
forbindelse med DMA afdelingen på Morsø, hvor kørerne efter sigende skulle være kommet op og
toppes. Når forklaringerne er indkommet, tager SK endelig til stilling til, hvor vidt der skal idømmes
sanktioner.
Forsamlingen diskuterede forskellige sanktionsmuligheder og - længde i forbindelse med
disciplinærsager generelt.
HB 04-10: JS spurgte ind til de ilde varsler omkring DMUs økonomi, der fremkom på sidste SK
møde. PH svarede, at der nu er styr på detaljerne og at det for MXs vedkommende tegner til et
overskud på kr. 50.000,For at sikre et større informationsflow blev det besluttet at referaterne fra Sportsudvalgene
fremover offentliggøres på DMU’s hjemmeside under den enkelte kommission.
Der oprettes en ny folder til Sportsudvalg under den enkelte kommission.
Retningslinjerne for referaterne er følgende:
• Skal godkendes af SK inden offentliggørelse (datoen for SK´s godkendelse skal fremgå)
• Skal være udarbejdet og godkendt senest 14 dage efter mødet er afholdt
2) Bordet rundt:
PH havde ikke noget til dette punkt.
AP orienterede om arbejdet i Jura- og Reglementspanelet. SU’ernes rettelsesforslag fremsendes til AP, der
videresender disse. Det grenspecifikke reglement skal deles op i MX og Off-track gren. Rettelserne
fremlægges til orientering på Klublederseminaret, hvorefter de færdiggøres.
LBR, kørerrepræsentant informerede om at referatet fra kørerrmødet på Svebøllebanen er færdiggjort. En
anden organisering af kørermødet blev foreslået, så kørermødet fremover holdes med
kørerrepræsentanterne fra klubberne. Dette overvejes. Referatet er lagt på hjemmesiden.
JR, SU-Sidevogn: Har holdt en del møder omkring en fælles dansk/svensk mesterskabsserie med løb i både
Sverige og Danmark, men intet er helt på plads endnu.
NFS, SU Quad: Der sker følgende udskiftning i udvalget: Jens Andersen, Fensmark udtræder og

Rasmus Mørkenborg Thalund indtræder. Dette blev godkendt af SK.
Ønske om Nordisk Mesterskab som fælles arrangement med solo + sidevogn + evt. én klasse
Quad. Afholdes i forårsmånederne hos en klub på Sjælland. Solo og Quad afvikles som et
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holdmesterskab, hvor kørerne udtages af landenes unioner og sidevogn som individuelt
mesterskab.
I Quad gruppen på Nordisk Møde var intentionen et individuelt nordisk mesterskab for Quad – evt.
udvidet med en ungdomsklasse 13 til 18 år og efter den tidligere vedtagne plan til afholdelse i
Sverige. Det blev besluttet at rette henvendelse til Rudi Alferi, Svemo for at høre, hvorvidt
planerne om et NM i Sverige er en realitet – deadline 1. december 2010.
Løbskalender 2011 – 7 afdelinger i DM for Quad – evt. med deltagelse af Classic, med en optimal
spredning, såvel tidsmæssigt hen over sæsonen som geografisk. Såfremt der skulle være enkelte
afdelinger ledige, som ikke er søgt af klubber – kan SU Quad tage kontakt til klubberne efter 15.
november 2010. Vi håber på flere klubber melder ind.
NFS fremsatte ønske om samarbejde med DMCU på Quad området – (i lighed med Enduro). Det
tages op på det årlige samarbejdsmøde DMU / DMCU hvorvidt QuadDanmark medlemmer med
DMCU licens kan deltage i visse løb i DMU regi – f.eks. DMU-CUP? Aftalen skal forhandles inden 1.
januar 2011.
Det blev besluttet, at der for på Quad området, arbejdes hen imod et tidsbegrænset samarbejde med
DMCU QuadDanmark

Reglementsændringer vedr. Quad er indsendt – men der kommer yderligere rettelser til Mini
klasserne inden deadline den 13. november 2010. Ændringerne fremlægges på det grenspecifikke
klublederseminar.
Rapport for Quad udvalget med status 2010 – forventninger 2011 er indsendt til DMU.
Der blev drøftet en forenkling af de forskellige licenser – herunder udstedelse af egne specifikke Quad
licenser. Dette kan tages op med SK og administrationen. Initiativet ligger hos SU Quad.
JS, – SU Mini/Maxi: orienterede om følgende forslag til klasseinddeling til mesterskabsløb.

Danmarksmesterskaber:
DM-A
MX1/3
Køretid min. 25 + 2 omg
MX2
Køretid 25 + 2
Mini A
Køretid 20 + 2
SU foreslår, at der udbetales DM-A Pointpenge, 15,- kr. pr. indkørt point, som falder til udbetaling
ved sidste DM afdeling. Pointpenge der ikke afhentes på dagen tilfalder MX-Fonden.
1 afdeling = 19890,- kr. i pointpenge. SK ønsker at behandle dette forslag.
Samlet trænings og tidskvalifikation på 25 min. pr. klasse. (Mini A = 20 min.) Tidskvalifikationen
kører alle 25 min. uden indlagt tvungen starttræning.
Prøveomgang bibeholdes. Der vil være heat for ikke-kvalificerede kørere.

2

DM-B
B-250/500
B-144
B-125

Køretid 25 min. + 2 omg.
Køretid 25 + 2
Køretid 20 + 2

Samlet trænings- og tidskvalifikation på 25 min. pr. klasse. (B-125 = 20 min.) Tidskvalifikationen
kører alle 25 min. uden indlagt tvungen starttræning.
Prøveomgang indføres. Der vil være heat for ikke-kvalificerede kørere.
OB / Pige-Dame / Mini B -DM
OB 33-39
Køretid 15 min. + 1 omg.
OB 40-49
Køretid 15 + 1
OB 50+
Køretid 15 + 1
Pige/Dame Køretid 15 + 1
Mini B/C-65 Køretid 15 + 1
Mini B-85 Køretid 20 + 1
Samlet trænings- og tidskvalifikation på 20. min. pr. klasse. Tidskvalifikationen kører alle 20 min.
Uden indlagt tvungen starttræning.
Landsdelsmesterskaber køres som 2010.
Mesterskabsklasser må sammenlægges jævnfør § 13.03.18 (side 29 mx-reglement)
Tilmelding ved Hold DM skal foretages af holdleder.
I OB – klassen tæller alle 4 resultater.
Ved DM-A / DM-B skal der på dagen udpeges en kørerrepræsentant med lokalkendskab til
baneforholdende som kan råde og vejlede løbsledelsen om sikkerhedsmæssige ting på banen, der
bør rettes.
Oprykning:
I 2013 kræves der A-licens til et A-DM
Op og nedrykning i A og B ved slut sæson 2012:
De 20 mest scorende ved B-DM i B144 og B250/500 kan kun indløse A-licens i 2013
Alle A-licenser som ikke har scoret point ved DM-A 2012 kan indløse B-licens i 2013
B125 fortsætter uændret
Der var tilgået udvalget nogle breve med forskellige forslag. Herunder også input fra kørermødet
afholdt ved Hold DM. Disse blev gennemgået.
Fra kørerside har der været udtrykt ønske om at sænke løbstilmeldingsgebyrerne ved
eftertilmelding.
Et flertal i Sportsudvalget fastholder at alt løbstilmelding fortsætter som hidtil.
Et flertal i Sportsudvalget fastholder at der skal køres med tildelte kørernumre til Hold DM. Der
benyttes ikke de faste kørernumre.
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Brev vedr. pokalmangel ved SM på NMK d. 2. okt. blev behandlet. Sportsudvalget anbefaler NMK
at indkøbe de manglende pokaler og eftersende disse. Dette begrundet i, at der på løbstilladelsen
og de forkortede tillægsregler er angivet alle 3 C-klasser. Der står ingen steder at klasserne tælles
sammen. Jens Steffensen sender mail til NMK.
Der har været en række forespørgsler vedrørende 150 cc cyklen. Der vil ikke længere blive
konkurreret med denne cykel internationalt, men pt. er der ikke ingen planer om, at den ikke kan
bruges nationalt. Skulle det blive aktuelt, vil det blive varslet 2 år forud.
PJ, SU Micro informerede om at der har været holdt en del møder i udvalget via web. Det fungerer
fint. Der har været holdt kørermøde og forslag herfra vil blive indarbejdet i reglementet for 2011.
SU ønsker mulighed for at tegne dobbeltlicens, således microkørerne har mulighed for at køre på
stor bane.
Udvalget ønsker at licens nummer to skal koste kr. 500,Derefter udspandt der sig en lang diskussion omkring licenspriser.
Der var enighed med hensyn til at man kan erhverve flere licenser og at prisniveauet på licenserne
bliver ligestillet i solo.
SK udarbejder et forslag til dette.
3) Budget for 2011
Der er opstillet budget for 2011. Budgettet der skal godkendes har et overskud på 25.000,Transpondersalg giver et overskud på 30.000. Tallet er estimeret med i udgangspunkt i 2010.
JR kommenterede, at omkostningerne til DMU officials ved internationale løb er for høje.
4) Løbskalender 2011
Selve proceduren for færdiggørelsen af løbskalenderen blev fastlagt. Den fastlægges i to faser.
Først bedes klubberne om ønsker til mesterskabsløb og derefter indhentes ønsker til pokalløb,
cups mv. Der er indlagt 3 friweekender i kalenderen, hvoraf weekenden med Slagelse VM er den
ene. Klubberne kan arrangere løb om lørdagen i denne weekend.
MSM ønsker en EMX soloklasse til VM sidevogns weekenden. AJ kontakter Peter Hansen, som er
til UEM møde.
5) Klublederseminar
Alle SU’erne skal fremlægge en status for deres område.
Derudover vil løbskalenderen og reglementet fremlægges.
6) Eventuelt
Intet at referere.
7) Næste møde
Næste møde holdes onsdag den 2. februar 2011.
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